
 

NIEUWE GOSS V-30 VOOR BRAZILIE VOORZIEN VAN Q.I. PRESS 

CONTROLS  
 
Oosterhout, april 2010 - Gráfica Art Laser is een drukkerij gelegen in een klein stadje nabij Campinas, Brazilie, 
gespecialiseerd in de productie van flyers voor diverse klanten, waaronder enkele grote locale bedrijven.  Zij 
produceren producten van hoge kwaliteit en zijn daarom dan ook FSC en ISO gecertificeerd. Om de drukkwaliteit 
verder te verbeteren en de afvalaantallen te verminderen, heeft Goss International Americas nu een order 
geplaatst bij Q.I. Press Controls voor het marktleidende mRC met de bijna onzichtbare register merktekens. Het 
Q.I. Press Controls’ mRC+ register systeem zal geïnstalleerd worden op Gráfica Art Laser’s nieuwe Goss V-30 
heatset pers en zal zowel het kleur- als afsnijregister automatisch reguleren. 
 

Voor Q.I. Press Controls is dit een zeer speciale order. “Met 
Gráfica Art Laser hebben wij niet alleen onze eerste klant in Brazil 
verworven, maar het is ook de eerste installatie die we hier in 
samenwerking met Goss zullen uitvoeren,” verklaart Julio 
Coutinho, Managing Director van Q.I. Press Controls Latin 
America. “Daar Goss één van de belangrijkste persenleveranciers 
is hier in Brazilie, zal de installatie van onze producten bij Gráfica 
Art Laser ons zeker een goede referentie site bieden. Deze 
kunnen we gebruiken om de voordelen van zowel het systeem als 
de service en ondersteuning van Q.I. Press Controls Latin 
America tentoon te spreiden, welke op zijn beurt mogelijk weer zal 
leiden tot verdere expansie van onze markt in dit gebied.”  
 
 

“Deze installatie bij Art Laser zal van  doorslaggevend belang zijn voor het succes van Q.I. Press Controls in 
Brazilië. Als teken van betrokkenheid in de markt en onze toekomstige partners, hebben wij locaal gestationeerde 
service monteur aangetrokken om er zeker van te zijn dat service en ondersteuning een prioriteit blijven bij Q.I. 
Press Controls”.  
 
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, dit terwijl de kwaliteit van het drukproces op het hoogste niveau gehandhaafd en 
stabiel blijft. 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 elf kantoren wereldwijd en een mondiaal agentennetwerk, garandeert Q.I. Press 
Controls snelle persoonlijk service en ondersteuning. Voor meer informatie:  www.qipc.com 
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