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Q.I. Press Controls overtuigt Mayr Miesbach GmbH van voordelen mRC-3D en 
IDS-3D 
 
Oosterhout, maart 2015 – Mayr Miesbach kiest voor Q.I. Press Controls bij de aanschaf van een KBA heatset 
drukpers. Mayr Miesbach is na overleg overtuigd van de voordelen van de mRC-3D en de nieuwe IDS-3D. Met 
de nieuwe systemen van Q.I. Press Controls kan Mayr Miesbach haar hoge kwaliteitseisen waarborgen en het 
verbruik verminderen. “Met deze systemen staat technische vooruitgang in het verschiet. We maken gebruik 
van de technische staat van ontwikkeling,” aldus Erwin Erler, drukkerijleider bij Mayr Miesbach GmbH. 
 
Mayr Miesbach Druckerei und Verlag uit Miesbach, 
Duitsland, beschrijft zichzelf als begeleider die de 
klant meeneemt door alle stappen van het 
drukproces. Of het nu gaat om grafische 
vormgeving of het drukken zelf, de organisatie biedt 
een service op maat voor elke fase. Hierbij staan 
kwaliteit en milieu hoog in het vaandel. Mayr 
Miesbach wil de hoogste kwaliteit leveren zonder 
afbreuk te doen aan het milieu. De organisatie is in 
het bezit van verschillende labels, certificaten en 
oorkondes die staan voor duurzaamheid en het 
voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Mayr Miesbach 
produceert volgens Milieucertificaat voor 
klimaatinitiatieven co2 neutraal, heeft het EU 
Ecolabel voor duurzaamheid, heeft de EINSER – 
AZUBI oorkonde voor de opleiding van haar 
werknemers en ga zo maar door.  
 
Bij de aanschaf van de KBA C217 drukpers hield Mayr Miesbach onder anderen het motto van milieu en 
kwaliteit als focus. De organisatie raakte in gesprek met de managing director van Q.I. Press Controls 
Duitsland, Arslan Miftachoglu, over de automatische oplossing voor op de pers. Miftachoglu kon Erler ervan 
overtuigen dat de nieuwe technologieën van Q.I. Press Controls veel meer voordelen hebben voor Mayr 
Miesbach. Miftachoglu zegt: “Met het oog op milieu en kwaliteit is de keuze voor de mRC-3D en de IDS-3D de 
verstandigste. In het geval van Mayr Miesbach zullen deze systemen zorgen voor gestandaardiseerde hoge 
kwaliteit en een duidelijke afname van inschiet en inkt verbruik.” 
 
De order voor Q.I. Press Controls is een volautomatische oplossing die bestaat uit 2 mRC-3D kleurregister 
camera’s met AIMS en anti embossing, 3 mRC-3D afsnijdregister camera’s met AIMS, sidelay and remote 
control en 2 IDS-3D kleurregel camera’s met RAS. De oplossing zal worden geïnstalleerd op de eerder 
genoemde KBA C217 commercialdrukpers met 5 drukwerken en 1 vouwer. Erler noemt op: “We krijgen een 
verbeterde start-up periode, lagere productiekosten, hogere en precieze kwaliteitscontrole en een sneller 
afsnijdregister.” Zo creëert het systeem volgens hem een gebruikersvriendelijke,  
betrouwbare en makkelijk te onderhouden drukpers voor Mayr Miesbach. 
 
Miftachoglu vertelt dat de order mede te danken is aan de goede samenwerking 
met KBA. Hij wist dankzij KBA dat Mayr Miesbach de pers wilde kopen. Mayr 
Miesbach verwacht dat de voorbereiding bij de opstartperiode soepel en 
professioneel verloopt. Erler vervolgt: “Ook na de opstartperiode willen we graag 
een grondige introductie van het systeem voor onze elektriciens en een optimale 
training voor de drukkers. We verwachten dat de support van Q.I. Press Controls  
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ons snel te hulp schiet bij plotselinge problemen, of het nu op afstand is of niet.” Miftachoglu verwacht een 
voorspoedige samenwerking met de drukkerij: “We blijven onze excellente service aanbieden en ik hoop dat 
een klant als Mayr Miesbach in Duitsland ook kan laten zien dat de automatische oplossingen van Q.I. Press 
Controls passen bij iedere soort organisatie.”  
 

Over Mayr Miesbach Druckerei und Verlag GmbH: 
Mayr Miesbach Druckerei und Verlag is in 1876 opgericht door Georg Mayr en is door de jaren heen uitgegroeid van een 
middelgrote boekenwinkel, -binderei en –drukkerij naar een krachtige onderneming die haar klanten begeleidt door alle 
fases van het media- en drukproces. Na 130 jaar in het bezit te zijn geweest van de familie Mayr, wordt de organisatie in 
2007 in haar geheel overgenomen door Dieter Bergemann die tot op heden samen met bedrijfsleiders Ulrich Herzog en 
Siegfried Kaspar de organisatie draaiende houdt. Mayr Miesbach biedt haar klanten een service op maat aan voor elke 
fase van het drukproces met een garantie voor kwaliteit en duurzaamheid. 
 
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 

http://www.qipc.com/

