
 

BOLD PRINTING GROUPS’ DN.EX KIEST  mRC+ VOOR HOGE KWALITEIT 
KLEUR REGISTER 
 
Oosterhout, juni 2011 – Bold Printing Group, de drukkerij divisie van Bonnier, een internationaal opererende 
media groep in Zweden, heeft geïnvesteerd in de KBA Commander CT pers. Deze pers is bestemd voor hun 
drukkerij DN.EX Tryckeriet in Akalla, dichtbij  Stockholm. Op deze in hoge mate geautomatiseerde pers zal 
zowel het kleur- als afsnijregister automatisch worden bestuurd door Q.I. Press Controls’ mRC+ met 
registertekens.  
 
DN.EX Tryckeriet’s belangrijkste titels zijn Zweden’s 
grootste ochtendblad, Dagens Nyheter en  Zweden’s 
op één na grootste nationale avondkrant de 
Expressen. De eerste heeft een circulatie van 
ongeveer 300.000 exemplaren per dag. De laatste 
een huidige leeskring (incl. een online editie) van 
meer dan 1.5 miljoen. Om aan de groeiende 
kwaliteitseisen van de lezers te voldoen, maar aan de 
andere kant kosten te reduceren, hebben zij besloten 
een 96 pagina Commander CT te installeren, 
bestaande uit 6 papierrollen, 6 dubbel brede 4-high 
torens en één vouwer. De pers zal volgend jaar in 
gebruik worden genomen en zal daarbij twee andere 
persen vervangen. 
 
“De Bold Printing Group bestaat uit drie drukkerijen gevestigd in Malmo, Stockholm en Boras. Samen vormen 
zij één van de grootste drukkerijgroepen van Zweden. Zij hebben een jaarlijkse productie van 800 miljoen 
exemplaren en drukken rond de 40 verschillende titels. Dat dergelijke grote drukkerijen, welke diverse awards 
hebben ontvangen ten aanzien van hun kleurkwaliteit, investeren in onze producten spreekt van geloof en 
vertrouwen. En  terecht,” zegt Menno Jansen, Chairman van Q.I. Press Controls. “Wij hebben wereldwijd meer 
dan 8000 register systemen verkocht. Zelfs systemen die vele jaren geleden zijn geïnstalleerd, functioneren 
nog elke dag naar volle tevredenheid van onze klanten. Wij focussen constant op nieuwe input vanuit de markt. 
Of het nu gaat om nieuwe applicaties, drukinkt of hogere productie snelheden; technologie staat tenslotte nooit 
stil. Q.I. Press Controls’ kwaliteitscontrole systemen moeten altijd topprestaties leveren: kwaliteit is geen 
compromis!” 
 
Over Q.I. Press Controls: 

Q.I. Press Controls ontwikkelt en levert innovatieve, hoge kwaliteit optische meet en regelsystemen. Wij zijn 
wereldwijd actief in de magazine- en krantendruk industrie. Onze totaal oplossingen worden ondersteund door 
een wereldwijd service netwerk. Deze betrouwbare systemen zijn bewezen in de markt van bestaande en 
nieuwe drukpersen en bieden onze klanten structureel betere resultaten.   
 
I am here… for you! 
 
Voor meer informatie: www.qipc.com 
 

 

KBA Commander CT press at DN.EX Tryckeriet in Akalla 


