
 

UITZONDERLIJKE RETURN ON INVESTMENT DOET GROOTSTE BELGISCHE 
KRANTENDRUKKERIJ BESLUITEN TOT TWEEDE ORDER VOOR Q.I. PRESS 
CONTROLS’ FULL AUTOMATION SOLUTION 
 

Oosterhout, september 2011 – In navolging op een zeer uitgebreide investering eind 2009 in een 
volautomatische persautomatiseringsoplossing, heeft Coldset Printing Partners nogmaals een order geplaatst 
bij Q.I. Press Controls. Dit maal zal de uit 12 torens bestaande KBA Commander, in hun drukkerij in Paal-
Beringen in het Noord-Oosten van België, een complete upgrade ondergaan.  Deze tweede volautomatische 
oplossing zal bestaan uit 56 mRC+ scanners voor kleur-en afsnijregister, 24 IDS scanners voor closed loop 
kleurregeling zonder merktekens volgens ISO 12647-3 standaards en IQM voor geavanceerde 
kwaliteitsrapportage en prestatie indicatoren. 
 
Paul Huybrechts, Chief Executive Officer van Coldset 
Printing Partners geeft aan: “De bestaande installatie 
met Q.I. Press Controls’ oplossing in onze drukkerij in 
Brussel is op diverse manieren zeer succesvol 
gebleken. Daar er geen tussenkomst is van drukkers, 
realiseren we identieke output op al onze persen. Dit 
betekent dat onze klanten een hogere en - nog 
belangrijker - een consistente kwaliteit in hun kranten 
krijgen. Ten tweede zijn we in staat ons afval tijdens 
opstart, productie en ramp down te verminderen. Maar 
het allerbelangrijkste is dat we onze huidige bemanning 
terug zullen kunnen brengen. Dit alles gecombineerd 
zal resulteren in immense besparingen voor onze 
drukkerij.” Hij besluit: “Gebaseerd op onze ervaringen 
met de vorige installatie, zijn we ervan overtuigd dat 
deze tweede 7- getallen investering ons in minder dan 
3 jaar winst zal opleveren.”  
 
“Natuurlijk zijn we erg trots op deze order vanwege zijn omvang, maar belangrijker is de reden waarom ze 
wederom voor Q.I. Press Controls besloten hebben,” verklaart Erik van Holten, Chairman van Q.I. Press 
Controls. “Het bevestigt de snelle terugverdientijd van onze totale persautomatiseringsoplossing, met name van 
het closed loop kleur meet- en regelsysteem zonder merktekens, het IDS. Het bewijst wat we de markt beloven: 
Q.I. Press Controls’ oplossingen bieden structureel betere resultaten.” Met meer dan 200 IDS scanners in 
krantenapplicaties wereldwijd is Q.I. Press Controls duidelijk marktleider in dit segment van closed loop 
kleurregeling zonder merktekens.   
 
Coldset Printing Partners is opgericht in 2010 als een joint venture tussen de 
drukkerijen van media groep Corelio en Concentra. Vandaag de dag vormen 
zij de grootste krantendrukkerij groep van België. De belangrijkste titels welke 
in Paal-Beringen gedrukt worden zijn “Gazet van Antwerpen”, “Metro”, “Het 
Belang van Limburg” en ‘”Het Nieuwsblad”. 
 

 

 

 

 

 

 

Vlnr: Erwin van Rossem (Sales Executive Q.I. Press Controls), Bart 
Biesmans (Plant Manager, Coldset Printing Partners Paal-Beringen), 
Paul Huybrechts (Chief Executive Officer), Pascal Coenen (Manager 

Technische Dienst), Erik van Holten (Chairman Q.I. Press Controls) 

 



 

 

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 

 


