
 

 
 

Centro Stampa Quotidiani plaatst derde order voor Q.I. Press Controls 
 
Oosterhout, augustus 2015 – Centro Stampa Quotidiani uit Erbusco, 
Italië kiest wederom voor een systeem van Q.I. Press Controls. Waar 
de organisatie eerder koos voor IRS en IDS op twee perslijnen, zal nu 
IDS-3D haar intrede doen in de drukkerij. De resultaten van de 
eerdere systemen en de ervaring van de samenwerking zijn voor de 
drukkerij doorslaggevend geweest om nogmaals in zee te gaan met 
Q.I. Press Controls. 
 

De samenwerking met Centro Stampa Quotidiani (CSQ) stamt af uit 
2005, waar het drukcentrum een order plaatste voor Q.I. Press 
Controls’ IRS voor kleurregister. Dankzij IRS verbruikte CSQ minder 
materiaal en kreeg het product een constante hoge kwaliteit. De 
relatie tussen beide organisaties is in de loop der jaren sterker 
geworden. Er is sprake van wederzijds vertrouwen en loyaliteit. Q.I. 
Press Controls staat klaar voor CSQ, wat CSQ nog meer vertrouwen 
geeft in de systemen.  
 

De General Manager van CSQ, Dario de Cian, vertelt dat de 
organisatie in 2013 op zoek was naar een manier om kosten te 
reduceren. “We wilden onze klanten een constant hoge kwaliteit 
aanbieden, zonder hen te belasten met onnodig hoge kosten. 
Daarom zochten we naar een reductie in productiekosten,” 
aldus Dario de Cian. Q.I. Press Controls onderscheidde zich 
volgens Dario de Cian positief van andere aanbieders: Als 
enige bood Q.I. Press Controls een systeem aan dat beschikte 
over de controle van het gebruik van inkt en water: De IDS voor 
densiteitregeling. Deze controle was voor CSQ de sleutel naar 
kostenreductie. Dankzij IDS kon CSQ het aantal drukkers 
reduceren met 50% voor de tweede perslijn en ook hier een 
stabiele hoge kwaliteit aanbieden aan de klant.  
 

Enkele weken geleden besloot de organisatie weer in zee te gaan met Q.I. Press Controls. De organisatie 
vroeg naar een aanvullend systeem wat naast IRS kon draaien. De keuze is gevallen op de nieuwe IDS-3D. 
Dario de Cian: “We zijn zeer tevreden met de systemen en de service van Q.I. Press Controls. Met de derde 
nieuwe order verwachten we precies dezelfde resultaten.” Deze bestaat uit 8 IDS-3D camera’s voor 
kleurregister inclusief RAS. Het IDS-3D systeem wordt uitgerust met dampening control en Automatic Ink Mist 
Shields (AIMS). De installatie wordt geïnstalleerd op een WIFAG OF370GTD met vier 4/4 torens en één 
vouwer. 
 

Ook in de toekomst blijven de verwachtingen van Dario de Cian hoog. “De 
afgelopen tien jaar werkten onze organisaties goed samen,” zegt hij. “Na enkele 
dagen training kon ons team meer dan voldoende gebruik maken van de 
systemen en bij problemen kregen we excellente feedback van Q.I. Press 
Controls.” CSQ blijft in de toekomst op zoek naar een manier om kosten te 
reduceren en houdt de ontwikkelingen goed in de gaten. Dario de Cian besluit: 
“We zien dat Q.I. Press Controls research blijft doen naar mogelijkheden om 
targets te halen en kosten te reduceren. Wij houden de ontwikkelingen goed in 
de gaten!” 

Dario de Cian, General Manager CSQ 

De WIFAG OF370GTD bij CSQ 



 

 

 
Over Centro Stampa Quotidiani SpA: 
Centro Stampa Quotidiani, ofwel CSQ, is in 2000 opgericht en is één van de nieuwste en grootste Italiaanse drukkerijen 
met coldset technologie, operatief voor een verscheidenheid aan uitgevers. Het assortiment strekt zich uit van dagbladen 
naar tijdschriften en individuele producties, variërend van grote tot kleine runs. De productie is circa 150 miljoen 
exemplaren op jaarbasis, verspreid in heel centraal en noordelijk Italië.  
 
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 

http://www.qipc.com/

