
 

INDONESISCHE MARKT ONTVOUWT ZICH VOOR Q.I. PRESS CONTROLS’ 

AUTOMATISERING 
 
Oosterhout, december 2010 – Een opmerkelijke stap voorwaarts voor Q.I. Press Controls in de Indonesische kranten 
markt; dit in nauwe samenwerking met de Amerikaanse persenfabrikant Global Web Systems! Gekwalificeerd full colour 
krantencommunicatie maakt progressie in Indonesië, met name in grote steden als Jakarta.  
 
PT Temprint Jakarta bestelde Q.I. Press Controls’ mRC+ kleur- en 
afsnijregister besturing voor zijn nieuwe Global Web drie-baans enkele 
breedte 4-high hybride perslijn. PT Temprint was duidelijk overtuigd door 
de directe nauwkeurigheid van het mRC+ na de opstart van de pers. 
Daarnaast zal Q.I. Press Controls’ ABD (Air Bustle Device) systeem het 
fan-out register zeer nauwkeurig regelen.   
 
Jakarta’s nieuwe printproductie bij PT Temprint betekent een eervolle 
order voor zowel Global Web en Q.I. Press Controls. Dhr. Jaco 
Bleijenberg, Director of International Sales & Marketing van Q.I. Press 
Controls, sprak zijn vertrouwen uit over de nieuwe installatie bij PT 
Temprint: “Deze hybride perslijn zal een baken zijn voor de Indonesische 
uitgeversmarkt vanwege zijn hoge automatiseringsniveau, snelle opstart, 
minimale papierafval en hoge drukkwaliteit. Ons serviceteam is bereid PT 
Temprint tot een succes te maken”.  
 

PT Temprint’s driebaans hybride perslijn zal full colour kranten en semi 
commerciële producties verrichten voor de regio van Jakarta. Één baan zal in 
staat zijn heatset te draaien bijvoorbeeld voor glossy bladen. Het drievoudige 
mRC+ systeem werd gekozen, nadat PT Temprint diverse referentiebezoeken 
aan mRC+ gebruikers had gebracht.. 
 
 

 

 

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 
 
 

 

 

Global Web Systems en Q.I. Press Controls 
schudden de hand op de Temprint order 

ABD anti fan-out nozzle bar in actie. 
 


