
 

 
Grootste order in de geschiedenis van Q.I. Press Controls 
 
Oosterhout, augustus 2015 - Newsprinters UK heeft de grootste order in de geschiedenis van Q.I. Press 
Controls voor haar drukkerijen in Broxbourne en Eurocentral geplaatst. Newsprinters bestaat uit drie divisies: 
Broxbourne, Knowsley en Eurocentral. Broxbourne is de grootste divisie van Newsprinters en is onder andere 
drukker van grote namen als The Times en The Daily Telegraph. De installatie van Broxbourne bevat 60 torens 
en Eurocentral 12 torens. Newsprinters heeft aangekondigd dat al deze torens inmiddels zijn voorzien van Q.I. 
Press Controls’ IDS-3D. 
 
De samenwerking met Newsprinters gaat terug 
naar 2010. In dat jaar is een testinstallatie 
geïnstalleerd op 5 torens in Broxbourne. De testen 
zijn voortgezet in de drukkerij Eurocentral nabij 
Glasgow. Dit heeft ervoor gezorgd dat Newsprinters 
de voordelen van het systeem inzagen. 
 
In oktober 2014 heeft Newsprinters de order aan 
Q.I. Press Controls gegeven om Broxbourne en 
Eurocentral te voorzien van haar systeem. De 
organisatie is tevreden met de samenwerking met 
Q.I. Press Controls en gelooft dat de innovatieve 
IDS-3D, in combinatie met vochtwaterregeling en 
Automatic Ink Mist Shields (AIMS), zorgt voor een 
optimale constante drukkwaliteit en werkbesparing, 
waardoor de persen efficiënter gaan drukken. Steve 
Whitehead, managing director van Newsprinters 
UK, heeft vertrouwen in het systeem van Q.I. Press 
Controls: “Na een gedetailleerde evaluatie van drie 
jaar hebben we vastgesteld dat het systeem van Q.I. Press Controls betrouwbaar voldoet aan onze criteria voor 
een automatische kleurregeling van het drukwerk. Dit houdt een nauwkeuriger kleurenbeheer in, het 
automatisch optimaliseren van de vochtwaterregeling, een foutdetectie voor het drukwerk gecombineerd met 
een management informatie system om de kwaliteit vast te leggen. Deze systemen zorgen voor een 
significante beheersing van het drukproces waarbij de investering en onderhoudskosten zichzelf snel 
terugverdienen.  
 
De totale oppervlakte van de drukkerij is 16 hectaren (40 acres) wat te vergelijken is met 23 Wembley voetbal 
velden. De werkruimte van de drukkerij van Broxbourne bestaat uit 87.000 vierkante meter. In de werkruimte 
staan 12 triple-wide manroland Colorman XXL perslijnen met 60 full colour torens. De persen hebben een 
capaciteit van één miljoen kopieën per uur van een krant van 120 pagina’s dik. 
 
Het gevolg van de aanschaf van de IDS-3D is niet alleen een reductie van 
productie- en onderhoudskosten, maar ook de continueerder van een stabiele 
samenwerking tussen de solide organisatie Q.I. Press Controls en Newsprinters 
die een missie heeft de beste krantendrukkerij ter wereld te zijn. Steve 
Whitehead: “Q.I. Press Controls blijft zich bewijzen als een verantwoordelijke en 
ijverige partner tijdens het lange evaluatieproces.” Newsprinters investeert in de 
toekomst door de beste technologie in huis te halen. Door in zee te gaan met Q.I. 
Press Controls kan Newsprinters zich voorbereiden om ook in de toekomst de 
beste service te blijven leveren aan haar klanten door kwalitatief hoogstaande 
producten te leveren. 
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Menno Jansen, directeur van Q.I. Press Controls, is enthousiast over de mijlpaal van de organisatie: “We zijn 
erg blij met deze prestigieuze opdracht om 134 IDS-3D camera’s te installeren voor Newprinters bij de vestiging 
in zowel Eurocentral als Broxbourne. Na de succesvolle installatie bij News Ltd. in Brisbane en Sydney in 
Australië is deze order wederom een mijlpaal in de geschiedenis van Q.I. Press Controls. De innovatieve kracht 
van onze organisatie heeft geleid tot nieuwe oplossingen als AIMS die worden geïnstalleerd voor de camera om 
de noodzaak weg te nemen tot het reinigen van de optiek. Deze innovatieve kracht zullen we blijven gebruiken 
door nauw samen te werken met Newsprinters om gezamenlijk nieuwe functies te ontwikkelen die het 
drukproces verder automatiseren en verbeteren.” 
 
Newsprinters zal in de toekomst blijven samenwerken met Q.I. Press Controls en is benieuwd naar de 
samenwerking tussen Q.I. Press Controls en EAE. Newsprinters technical director, Mark Ellington, zegt: “Wij 
zullen onze samenwerking voort blijven zetten in de toekomst om het IDS-3D systeem te verbeteren, met in het 
bijzonder het management informatie systeem te ontwikkelen tot een waardevol kwaliteit beoordelingssysteem. 
We zullen ook met belangstelling toekijken hoe Q.I. Press Controls en EAE samenwerken om hun 
regelsystemen verder te ontwikkelen.” 
 

Over Newsprinters: 
Newsprinters is de drukkerij van News UK en bestaat uit drie drukkerijen behorende tot de grootste en modernste ter 
wereld. De drukkerijen drukken 1.5 biljoen kopieën per jaar, waaronder nationale kranten The Sun, The Times, The 
Sunday Times, The Daily Telegraph, The Sunday Telegraph, Financial Times en een aantal onafhankelijke uitgaven en 
regionale kranten. De organisatie streeft ernaar de beste drukkerij ter wereld te zijn en investeert miljoenen in de 
toekomst door altijd de beste technologie in huis te hebben. Newsprinters bestaat uit drie divisies: (1) Broxbourne (60 
torens); (2) Knowsley (25 torens); (3) Eurocentral (12 torens). 
 
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/

