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Het AgriSneltank tankstation in Zierikzee is recent ver-
huisd van ‘t Sas naar bedrijventerrein Gouwepoort. Aan 
de N256 en vlakbij de Zeelandbrug is een voor Nederland 
uniek overdekt AgriSneltank tankstation met meerdere 
AgriSnellaad (snel)laadpalen gerealiseerd, dat aan twee 
zijden open is. Automobilisten, vrachtwagenchauffeurs, 
motor- en scooterrijders rijden het nieuwe tankstation 
dus letterlijk in en uit. In tegenstelling tot de standaard 
luifels op palen is het futuristische tankstation volledig 
onder architectuur gebouwd, waarbij actief is gezocht 
naar nieuwe en duurzame (alternatieve) technieken. De 
LED-verlichting én InMotion (InMo) LED-schermen van 
Bever Innovations sluiten hier naadloos op aan.

“Wij zijn al langere tijd partner en leverancier van AgriS-
neltank, voor de Luci Series LED-luifelverlichting, Ambi-
ente terreinverlichting en prijzenborden op alle locaties”, 
vertelt Marnick Blom, Accountmanager BeNeLux bij Be-
ver Innovations, divisie Fuel. “Ook in dit bijzondere nieuw-
bouwproject zijn we al vroegtijdig betrokken, om mee te 
denken over de beste oplossingen voor de luifel- en ter-
reinverlichting. Bovendien was eigenaar van AgriSneltank 
en AgriSnellaad CZAV op zoek naar innovatieve prijzenbor-
den, die meer laten zien dan de statische brandstofprijzen. 
Al snel kwamen we uit bij ons nieuwe en innovatieve InMo 
LED-scherm, dat grafisch erg aantrekkelijk is en informa-
tie in hoge resolutie weergeeft.”

TOEGEVOEGDE WAARDE

Tot nu toe werd het InMo LED-scherm veelal toegepast 
op bemande tankstations, waar ook een shop aanwezig is, 

vertelt Blom. “Bijvoorbeeld om de broodjes en 
koffie in de shop te promoten, op basis waarvan 
het scherm eenvoudig terugverdiend kan wor-
den. Het AgriSneltank tankstation in Zierikzee  
echter betreft een onbemand tankstation, zon-
der shop. Toch zag CZAV al snel de meerwaar-
de van InMo. De exploitant ziet haar nieuwste 
tankstationlocatie als dé perfecte locatie om 
ontwikkelingen in laadcapaciteit en alternatie-
ve energiebronnen te verkennen én promoten 
richting klanten. Onze LED-schermen kunnen 
hierbij van grote toegevoegde waarde zijn.”
  

SOFTWAREMATIGE VERDELING

In totaal heeft Bever Innovations twee InMo 
LED-schermen geleverd, die modulair zijn op-
gebouwd met RGB LED-tegels van 32 bij 32 
centimeter. “Softwarematig zijn de schermen 
in tweeën gedeeld”, aldus Blom. “Dankzij een 
koppeling met het Point of Sale (POS) systeem 
kunnen bovenin het scherm steeds de meest 
actuele brandstofprijzen worden getoond, zon-
der dat de beheerder en/of (technisch) mede-
werker hier omkijken naar heeft. Onderin het 
scherm is ruimte vrijgehouden voor aanvullen-
de informatie. Denk bijvoorbeeld aan informa-
tie over de elektrische snelladers, laadcapaci-
teiten en/of bijzondere brandstoffen, waarmee 
het tankstation het verschil in de regio wil ma-
ken.”

(InMo) LED-schermen sluiten naadloos aan op bijzondere architectuur 
AgriSneltank tankstation   
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SPECIAAL VOOR BUITENTOEPASSINGEN

De hoge kwaliteit LED’s van de InMo LED-schermen zijn speciaal ontwikkeld voor buitentoepassingen en daardoor 
optimaal bestand tegen UV-straling en andere (extreme) weersinvloeden, vertelt Blom. “Dankzij het zwarte uiterlijk 
van de InMo LED-tegels, in combinatie met de hoge lichtopbrengst, garanderen de schermen een zeer hoog contrast 
en optimale leesbaarheid onder alle weersomstandigheden. Het scherm past zich automatisch aan de hoeveelheid 
licht in de omgeving aan. Doordat er meerdere lichtsensoren in het scherm zijn opgenomen, reageren de LED’s zelfs 
als slechts een deel van het scherm in de volle zon staat. Gecombineerd met een zeer groot en gedetailleerd kleur-
bereik (High Dynamic Range: 48 bit kleuren over een volledig dimbereik) zijn de InMo LED-schermen dé eyecatchers 
in alle omstandigheden.”
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