
 

DIARIO VASCO MAAKT TOTALE UPGRADE MET Q.I. PRESS CONTROLS 

 
Oosterhout, 17 december 14, 2010 – Opnieuw heeft Sociedad Vascongada de Producciones, s.l. 
(Diario Vasco), de op één na grootste krant in het Basker land, gevestigd in San Sebastián Spanje, zijn 
vertrouwen uitgesproken in Q.I. Press Controls’ technologie. Deze drukkerij bezit één van de grootste 
KBA Comet persen in het land, bestaande uit 12 x 4-High torens en 2 vouwers (6 torens in ieder sectie). 
Zij hebben een totale upgrade gedaan in sectie 1 door de bestaande IRS oplossing te vervangen door de 
nieuwe mRC+ met registertekens technologie voor automatische kleurregisterbesturing. 
 
In eerste instantie kocht Sociedad Vascongada de Producciones in 2002 Q.I. Press Controls’ automatisch 
registerbesturingssysteem voor 2 torens. Sindsdien hebben zij ook de rest van de pers hiermee uitgerust.  
Tijdens het recente project toonde een uitgebreid technisch onderzoek aan dat mRC+ met registertekens 
de beste oplossing zou bieden om nog een stap voorwaarts te maken om de beste drukkwaliteit voor hun 
producten te bereiken met zo weinig mogelijk papierafval. Het feit dat zij zeer tevreden zijn met de 
prestaties van het IRS als ook met de lokaal geboden service, heeft hen ertoe doen besluiten te 
investeren in Q.I. Press Controls’ laatste technologie. De klant was overtuigd door de cijfers en vond in 
Q.I. Press Controls de beste partner om voor de komende tien jaar hun hoge standaards in kwaliteit en 
productie te realiseren.  
 
Over Q.I. Press Controls 

Q.I. Press Controls is wereldleider in de levering van innovatieve en high-tec automatische meet en 
regelsystemen voor alle soorten web offset persen. Zij  biedt totaaloplossingen voor volledig 
geautomatiseerde persbesturing: een kleur- en afsnijdregistersysteem (mRC), een volautomatische 
kleurdensiteit controlesysteem (IDS) en een automatische fan-out controle systeem (ABD). Aanvullend 
bieden zij een web-based productie database MIS, het Intelligent Quality Management System (IQM),  
welke het innovatieve portfolio van Q.I. Press Controls compleet maakt. Elk systeem van Q.I. Press 
Controls is ontworpen om substantiële vermindering in afval en kosten te realiseren en tegelijkertijd de 
kwaliteit van het drukproces op het hoogste niveau brengt en handhaaft. Met bewezen case studies 
waarbij de investeringen vaak binnen een jaar zijn terugverdiend, helpt Q.I. Press Controls zijn klanten 
altijd één stap voor te blijven op hun concurrenten, met de laatste technologie.   
 
We are everywhere! Met 8 kantoren wereldwijd en een mondiaal agentennetwerk, garandeert Q.I. Press 
Controls snelle persoonlijk service en ondersteuning. Voor meer informatie:  www.qipc.com 
 


