
 

MPD ALEXANDRIA – AUSTRALIË KIEST WEER VOOR Q.I. PRESS CONTROLS 
 
Oosterhout, december 2010 – Q.I. Press Controls’ klant MPD heeft zijn perslijn reeds diverse malen uitgebreid. Jaren 
geleden werd MPD zelfs een wereldwijde producent. MPD drukt onder andere de Australische editie van de ‘Financial 
Times’ en dit is één van de 24 locaties ter wereld waar dit prestigieuze dagblad wordt gedrukt. 
 
MPD’s eerste IRS automatisch kleur register systeem werd in 2006 in gebruik 
genomen. In 2007 breidde MPD Q.I. Press Controls’ IRS uit en nu heeft men 
extra kleurregister capaciteit nodig voor hun huidige Tensor perslijn. Het 
kwaliteits-upgrade programma omvat de complete persconfiguratie, bestaande 
uit twee vouwers en vijf 4-high full colour druktorens; de drie laatste zijn van 
Tensor.  Hoewel Q.I. Press Controls’ totale IRS-configuratie van 10 camera’s 
is geïnstalleerd over een periode van vijf jaar, is de uitbreiding volledig 
geïntegreerd in het bestaande IRS systeem en  werkt het nog net zo effectief 
als altijd!  
 
Deze is speciaal ontwikkeld voor meerbaans kranten- en semicommercieel 
drukwerk wereldwijd. Naast de behoorlijk lange samenwerking tussen MPD 
Alexandria en Q.I. Press Controls, geldt dit ook voor de relatie tussen 
laatstgenoemde en Tensor. MPD geeft aan saillante winsten te boeken in 
verkoop en opmerkelijke besparingen te realiseren in afvalvermindering.   
 
Intelligente register besturing is één van de kernproducten in Q.I. Press 
Controls’ succesvolle ontwikkeling gedurende vijftien jaar van intensief zaken 
doen in de drukindustrie. Het eerste IRS kleur registersysteem is nog steeds 
werkzaam in de praktijk; dit als bewijs van levenslange duurzaamheid. 
Duizenden automatische kleur register systemen van Q.I. Press Controls 
besturen de kleur register kwaliteit van kranten en tijdschriften zeer 
nauwkeurig wereldwijd.  
 
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 
 

 

 

 

Tensor perslijn als bij MPD Alexandria 


