
 

 
De heer Wormit (links), Directeur Stark Druck, samen  
met de heer Van Holten (rechts), Directeur Q.I. Press  
Controls 

Q.I. PRESS CONTROLS’ TOTAAL OPLOSSING OP EERSTE 96-PAGINA PERS 

IN DUITSLAND 
 

Oosterhout, 13 mei 2010 – Stark Druck is de eerste drukkerij in Duitsland die heeft geïnvesteerd in een  96-
pagina pers. De Goss Sunday 5000 pers zal later dit jaar worden geïnstalleerd in hun drukkerij in Pforzheim. Q.I. 
Press Controls is erg trots onderdeel te mogen uitmaken van dit belangrijke project door deze pers te voorzien 
van haar volledige product range aan innovatieve persbesturingssystemen. 

 
De order die door Goss is geplaatst bestaat uit het mRC + met micro 
registertekens om zowel het kleur als afsnijregister automatisch te 
reguleren, het automatisch kleurmeet- en regelsysteem (IDS) en het 
fan-out controle systeem (ABD). Om het productieproces te kunnen 
analyseren en te verbeteren, zal Stark Druck ook gaan werken met Q.I. 
Press Controls’ management informatie systeem IQM.  
 
In ongeveer 60 jaar is Stark Druck uitgegroeid tot één van de grootste 
drukkerijen in Duitsland. Zij hebben circa 380 mensen in dienst verdeeld 
over de drie bedrijven van Stark Group: Stark Druck, Stark Digital en 
Stark Brillant. Zij leveren hoogwaardige, hoge kwaliteit producten en 

zijn dan ook FSC en ISO gecertificeerd. “Wij hebben het hoofdkantoor 
van Q.I. Press Controls in Nederland als ook de drukkerij van één van hun klanten in Duitsland bezocht om een 
goede indruk te krijgen van de producten in operatie. Wij waren onder de indruk van wat wij zagen en dit heeft 
ons overtuigd dat dit de juiste beslissing is,” geeft de heer Wormitt, Directeur van Stark Druck, aan 
 
“Het zal de eerste keer zijn dat onze producten een 96-pagina pers zullen automatiseren. Dit biedt ons een 
uitstekende kans om wederom de bewezen technologie van onze producten te tonen en nu op zo’n grote 
schaal. Het geeft ons een goede referentie de voordelen van onze oplossingen te laten zien. Wij zijn trots deel 
uit te maken van dit project,” zegt Erik van Holten, Directeur 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 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 elf kantoren wereldwijd en een mondiaal agentennetwerk, 
garandeert Q.I. Press Controls snelle persoonlijk service en ondersteuning. Voor 
meer informatie:  www.qipc.com 
 

 

 


