
 

 

 

VOOR DIRECTE PUBLICATIE  

Denemarken raakt bekend met de combinatie Q.I. Press Controls en EAE 
 
Oosterhout, April 2015 – Het gaat goed met de samenwerking tussen Q.I. Press Controls en EAE. In 
een jaar tijd waarin EAE is overgenomen en de organisaties met een gouden formule 
automatiseringsoplossingen hebben doorontwikkeld, krijgt de drukindustrie steeds meer in de gaten dat 
de organisaties bij elkaar horen. De gezamenlijke orders stromen binnen. Ook Denemarken raakt 
bekend met de gezamenlijke QIPC – EAE. Trykkeriet Nordvestsjaelland is overtuigd door de 
commitment van de organisaties. De drukkerij kiest QIPC – EAE voor een gehele upgrade voor op haar 
drukpers. 
 
Trykkeriet Nordvestsjaelland uit 
Holbaek, Denemarken is onderdeel van 
Sjaellandske Media. Dit lokale bedrijf 
met ongeveer 500 werknemers 
publiceert vier dagelijkse kranten en 34 
wekelijkse titels. Enkel de wekelijkse 
titels hebben al een wekelijkse oplage 
van 785.000 exemplaren. Kwaliteit en 
nauwkeurigheid staan bij de organisatie 
hoog in het vaandel. Waar het huidige 
registersysteem tien jaar oud is en de 
huidige automatiseringssoftware van 
dezelfde leeftijd is, heeft de drukkerij 
besloten dat het tijd is voor een 
upgrade. 
 
De tien jaar oude systemen zijn de IRS camera’s van Q.I. Press Controls en de software PrintPP van 
EAE. Toch koos Trykkeriet Nordvestsjaelland voor een intensief onderzoek naar verschillende 
leveranciers. Uiteindelijk is QIPC – EAE voor de drukkerij als beste uit de test gekomen. De redenen 
hiervoor zijn de mogelijkheden voor een closed-loop control en de commitment van QIPC – EAE aan de 
printindustrie, welke in de toekomst kan leiden naar meer innovaties. 
 
De order bestaat uit een soft- en hardware upgrade van de EAE PrintPP en de vervanging van het IRS-
systeem door 4 mRC-3D camera’s met AIMS voor afsnijdregeling en 8 IDS-3D camera’s met AIMS voor 
kleurregister. De order is bedoeld voor een KBA Comet krantendrukpers met 4 full-colour torens en 1 
vouwer. De IDS-3D camera’s zijn klaargemaakt voor kleurregeling, zodat Trykkeriet Nordvestsjaelland 
hierin kan investeren als een tweede stap. 
 
De order van Trykkeriert Nordvestsjaelland is mede mogelijk gemaakt door Area 
Sales Manager van Q.I. Press Controls Ewin van Rossen en het agentschap Piculell 
& Söderqvist. De agent werkt sinds jaren samen met Q.I. Press Controls en wordt 
zeer gewaardeerd als partner. De order is een teken dat QIPC – EAE een stap doet 
in de goede richting. Menno Jansen, Directeur Q.I. Press Controls, legt uit: “Wij 
willen naar een situatie toe waar klanten onze organisaties niet los zien van elkaar,  
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een situatie waarin de klant ook aan Q.I. Press Controls denkt wanneer hij met iemand van EAE praat 
en vice versa.” Het gewenste gevolg voor QIPC – EAE is dat klanten complementaire producten van 
beide organisaties aanschaffen bij nieuwe orders.  

Van Rossem beargumenteert de complementariteit van QIPC – EAE: “Wanneer een klant bijvoorbeeld 
investeert in de producten van enkel EAE, dan krijgt de klant productiezekerheid. Daarnaast leidt een 
combinatie van beiden, dus het combineren van automatisering met het vernieuwen van de hardware, 
naar betere prestaties en daarmee op termijn kostenbesparing.” De combinatie QIPC – EAE staat voor 
efficiëntie, effectiviteit en kostenbesparing. Met deze order kan ook Trykkeriet Nordvestsjaelland 
profiteren van de voordelen van QIPC – EAE.  
 
 
Over Sjaellandse Medier A/S: 
Sjaellandse Medier A/S is opgericht in 1870. Vanwege verschillende fusies tussen een aantal regionale kranten is 
de organisatie uitgegroeid tot een mediabedrijf met duizenden aandeelhouders, 500 vaste werknemers en 
kantoren in 28 Deense steden. Buiten het publiceren van tientallen titels, houdt het bedrijf zich ook bezig met 
reclame, radio, televisie en online diensten. De drukkerij Nordvestsjaelland kenmerkt zich door de leus: “Wij 
kunnen alles als het gaat om het drukken, afwerken en distribueren van kranten.” De organisatie werkt met 
strakke deadlines en zien in zichzelf een professionele partner voor allerlei soorten drukwerken. De klant krijgt 
wat hij wil. 
 
 
Over EAE Engineering Automation Electronics GmbH: 
De in Ahrensburg gevestigde organisatie is actief in de grafische industrie, automatiseringsoplossingen en 
automatiseringstechniek. Het bedrijf, opgericht in 1962 door Richard Ewert, is de toonaangevende leverancier 
van controle, automatiseringsoplossingen en software voor krantendrukkerijen. EAE’s oplossingen worden 
gebruikt in alle gebieden van een krantendrukkerij – van voor het printproces tot aan de postkamer. Wereldwijd 
gebruiken meer dan 550 drukkerijen EAE’s regelsystemen om meer dan 125 miljoen kranten elke dag te 
produceren. 
 
Voor meer informatie: www.eae.com  

 
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.eae.com/
http://www.qipc.com/

