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GLUNZ & JENSEN  HAR  VUNDET  VERDENS  STØRSTE  ORDRE  PÅ 
AVISUDSTYR  I  SINGAPORE  
 
 

Glunz & Jensen har fået en ordre i millionklassen på et avanceret trykplade-sorteringssystem til 
Singapore Press Holding, der er et af verdens største avis- og magasintrykkerier. Glunz & Jensen 
skal levere udstyr, der indeholder alt fra pladefremkaldere, punch/bendere til conveyore og 
stackere. 

Flere større virksomheder inden for prepress har kæmpet om at vinde millionordren hos Singapore 
Press Holding, og Glunz & Jensen har været igennem en udbudsrunde mod to store tyske 
konkurrenter indenfor avissorteringssystemer. Efter et længere forløb har Glunz & Jensen vundet 
ordren i tæt samarbejde med partneren Agfa. 

Peter Jensen, salgsdirektør i Glunz & Jensen siger: ”Vi er utroligt stolte over, at Singapore Press 
Holding har valgt Glunz & Jensen som leverandør. Vi skal levere 236 enheder med dertil hørende 
informationssystem til verdens største og mest avancerede avissorteringsanlæg. Det sker i 
samarbejde med vores mangeårige partner, Agfa.  

Singapore Press Holding er et af de største og mest kvalitetsbevidste magasin- og avistrykkerier i 
verden. I Singapore udgiver Singapore Press Holding 17 aviser på 4 sprog. Hver dag læser 3 
millioner indbyggere eller 79 % af befolkningen over 15 år i Singapore mindst én af Singapore 
Press Holdings nyhedspublikationer. Singapore Press Holding udgiver og trykker desuden mere 
end 100 magasiner i Singapore-regionen om alt fra livsstil til informationsteknologi. 

Anthony Cheng, Executive Vice President og ansvarlig for forhandlingsprocessen i Singapore 
Press Holding udtaler: ”Vi ser frem til et stærkt og frugtbart samarbejde med vores nye partnere. Vi 
er ikke i tvivl om, at vi har truffet det rigtige valg. Vi har arbejdet tæt sammen med Glunz & Jensen i 
det seneste år, og vi vil fremover arbejde endnu tættere sammen for at skabe det mest 
banebrydende CtP-anlæg i avisindustrien”. 

En ordre i denne størrelsesorden har stor betydning for Glunz & Jensen. Virksomheden har i det 
seneste år været igennem en effektiv restrukturering og er nu godt rustet til de fremtidige 
udfordringer. 

Keld Thorsen, administrerende direktør i Glunz & Jensen siger: ”Denne ordre er en vigtig milepæl 
for os – vi taler her om ”state of the art” prepress automatisering, og den nye installation bliver en 
af verdens største og mest avancerede. Ordren er et bevis på, at vi er i front med den nyeste 
teknologi inden for vores forretningsområder.”   
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Punch/bendere og sorteringsudstyret bliver produceret på Glunz & Jensens fabrik i USA, mens 
pladefremkalderudstyret bliver produceret på firmaets fabrik i Slovakiet. Systemerne installeres i 
Singapore i to faser, og første fase indledes i sommeren 2010. 

 

 

 
Kontakt: 
Adm. direktør Keld Thorsen på telefon+45 5768 8181 eller mobil: +45 2242 0139 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kort om Glunz & Jensen 
Glunz & Jensen udvikler, producerer og markedsfører integrerede og innovative løsninger til den globale prepress-industri og 
eksporterer 99% af sine produkter. 
 
Det største produktområde er CtP-fremkaldere, men Glunz & Jensen fokuserer også på en række andre produktområder – herunder 
iCtP-pladesettere, plateline-udstyr, punch & bend-udstyr, stackere samt software til overvågning og styring af de samlede prepress-
processer. Glunz & Jensen har opnået en ledende position og en høj markedsandel inden for sine kerneområder, og produkterne er 
kendte for at sætte den teknologiske standard på verdensmarkedet. 
 
Glunz & Jensen sælger sine produkter via et omfattende net af distributører og forhandlere, ligesom en stor del af omsætningen finder 
sted via OEM-kunder, der blandt andet omfatter Agfa, Fuji, Heidelberg og Kodak.  
 
Glunz & Jensen har ca. 230 medarbejdere. 90 er beskæftiget i Danmark, mens de øvrige er beskæftiget i dattervirksomhederne i 
Slovakiet, USA og Kina. 


