
 

CENTRO STAMPA QUOTIDIANI EN Q.I. PRESS CONTROLS TEKENEN VOOR 
ITALIAANSE PREMIERE: CLOSED LOOP KLEURREGELING OP 
KRANTENPERS 
 
Oosterhout, januari 2014 – Centro Stampa Quotidiani (CSQ) en Q.I. Press Controls zullen beiden een 
première hebben voor de Italiaanse markt. Voor het eerst zal een krantenpers uitgerust worden met closed loop 
kleurregeling: IDS op CSQ’s WIFAG OF373/6 krantenpers. De investering zal zijn voor 8 IDS camera’s voor 
closed loop kleurregeling inclusief waterregeling.   
 
Centro Stampa Quotidiani (CSQ) is een moderne 
krantendrukkerij welke in 2000 is opgericht. Van oorsprong waren 
het twee aparte drukkerijen waarvan de twee redacteuren 
besloten hun krachten te bundelen. Hun architectonisch 
aantrekkelijke locatie in Erbusco huisvest ‘state of the art’ 
technologie, met twee WIFAG perslijnen: een WIFAG 
OF370/GTD bestaande uit 10 drukunits en 2 vouwers en een 
WIFAG OF373/6 met 8 drukunits en 2 vouwers in twee fasen 
geïnstalleerd (2008 en 2010). CSQ drukt dagelijks ongeveer 15 
titels, waaronder nationale en locale kranten en buitenlandse 
titels voor locale distributie. De totale jaarlijkse oplage bedraagt 
125 miljoen exemplaren. 
 
“We volgen nieuwe ontwikkelingen in de markt altijd op de voet. Omdat we al bekend waren met Q.I.  Press 
Controls, vanwege de installatie van hun eerste generatie kleurregistersysteem (IRS) op onze  OF370GTD pers 
in 2005, hebben wij ook de ontwikkelingen van hun IDS closed loop kleurregeling altijd gevolgd,” verklaart Dario 
de Cian, General Manager CSQ. CSQ zal de eerste krantendrukkerij in Italië zijn welke gaat werken met closed 
loop kleurregeling, waardoor de pers kleuren extreem accuraat en consistent zal drukken gedurende de gehele 
productie. Dit zal besparingen opleveren in arbeid en afval. “Gegeven de goede ervaringen met Q.I. Press 
Controls als zijnde onze leverancier in de afgelopen jaren, hun continue drive om innovatieve, betrouwbare 
oplossingen te bieden die voldoen aan de behoeften van de klant en hun goede service hebben wij besloten te 
investeren in hun closed loop kleurregeling.” 
 
Dario de Cian vervolgt: “Ik was onder de indruk van de klantbezoeken en de behaalde resultaten in diverse 
business cases. In het bijzonder een van de laatst toegevoegde IDS functionaliteiten, water regeling, trok mijn 
aandacht. De watertoevoer in de drukunits kan soms fluctueren en wordt nu geheel automatisch geïdentificeerd 

en geregeld door IDS en alles met dezelfde snelheid waarin kleuren 
worden geregeld. Dus minder zorgen over de twee componenten in het 
rotatieproces, inkt en waterregeling, omdat ze nu allebei automatisch 
worden ingeregeld door het IDS.”   
 
Jaco Bleijenberg, International Director of 
Sales & Marketing van Q.I. Press Controls: 
“Wij zijn erg enthousiast over deze order. 
Niet alleen omdat het wederom aantoont 
dat de belangrijkheid van closed loop 
kleurregeling in de krantenindustrie 
toeneemt. Deze installatie zal ook een 
belangrijke referentie site zijn voor de Zuid-
Europese markt.”  
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Carlo Caporizzi, CEO van GMDE en Q.I. Press Controls’ agent 
voor Italië: “Dit resultaat bevestigt de goede kwaliteit van Q.I. 
Press Controls’ oplossingen en haar organisatie gegeven het feit 
dat CSQ een tevreden klant is vanaf het begin, vele jaren geleden. 
Wij zijn trots een partner te zijn van Q.I. Press Controls en een 
erkend leverancier van oplossingen voor CSQ, waarmee we een 
lange historie hebben; een positieve relatie met wederzijds 
respect. CSQ heeft met dit project opnieuw haar aard getoond 
door te investeren in innovatie om hun faciliteiten op voorsprong 
te houden in de markt”.  
 
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 
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