


• Hamoen LMB is AgXtend dealer voor Zuid Nederland

• ‘AGXtend is het toonaangevende platform voor innovatieve 
technologieën in de agrarische sector.’

• ‘AgXtend ontwikkelt en levert baanbrekende technologieën 
waarmee agrariërs hun efficiëntie en daarmee hun 
economische succes kunnen vergroten.’

AGXTEND



• Contactloze geleidbaarheidsmeting op verschillende dieptes:
• 0–25 / 15–60 / 55–95 / 85–115 cm

• Inzicht in verschillende bodemparameters op basis van agronomische 
modellen:
• EC waarde per laag
• Bodemtextuur
• Relatieve watergehalte
• Bodemverdichting

• Real-time variabele aansturing werktuigen, weers- en 
gewasonafhankelijk

SOILXPLORER



• Gewassensor voor optimaal stikbalans in het gewas

• Real-time aansturen machine, plaats specifiek

• Inzetbaar voor diverse gewassen

• Gewasbewaking en stikstofopname-scanning

• Snel en eenvoudig gebruiksklaar te maken

• Optimaal gewasbeheer

• Benutting opbrengstpotentieel

CROPXPLORER



• FarmXtend biedt drie draadloze sensoren voor het weer, de regen en de bodem

• Maakt beslissingen voor de teelt gemakkelijker

• De FarmXtend app toont niet alleen in realtime de resultaten, maar geeft ook 
adviezen op basis van de meetgegevens afkomstig van de verschillende 
sensoren.

• Unieke adviesmodules voor meer dan 100 ziektes en 40 gewassen

• 3 jaar connectiviteitsservice (inbegrepen)

• Plug-and-play

• Milieuvriendelijk

FARMXTEND



• WheaterXact Plus:
• Uiterst nauwkeurige gewas- en bodemsensor
• Meet elke 30 minuten de temperatuur en vochtigheid op verschillende hoogte:

• Eén meter boven de grond
• Op gewasniveau
• Temperatuur op -5 en -20 centimeter

• RainXact Plus:
• Plug-and-play regenmeter en neerslagsensor 
• Meet elke 30 minuten de regenval in millimeter
• Hoge meetnauwkeurigheid van 1 millimeter

• SoilXact Plus:
• Meet elk elk uur de volumetrische bodemvochtigheid en de bodemtemperatuur
• Is geschikt voor klei, zand en leem
• Leverbaar in twee verschillende maten: 30 en 60 cm.

FARMXTEND



• Elektrische onkruidbestrijder

• 100% vrij van chemicaliën > 100% milieuvriendelijk

• De hele plant wordt aangepakt

• Werkt tot in de wortels

• Inzetbaar voor diverse toepassingen en gewassen

XPOWER



• Analyseert de waardes van geoogst gewas zoals graan, 
kuilvoer en vers gras, maar ook van drijfmest.

• Meet vochtgehalte en voedingswaarden van geoogst 
gewas realtime tot twee procent nauwkeurig:
• Droge stof, eiwit, zetmeel, vezels, Neutral Detergent Fiber, 

Acid Detergent Fiber, ruw as en suiker

• Analyseert de toegediende hoeveelheden drijfmest, 
inclusief NPK-stoffen

NIRXACT


