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Historie

1932

1950

1976

1998

1964

2006

Oppstart av mekanisk verksted i Burgdorf, 
produksjon av sager for sagbruk, brann-
pumper, hestetrukne slåmaskiner og turbiner

Verdens første slåmaskin med kulelager

Første motor-drevne slåmaskin

Første transporter

Første Terratrac (TT77) – Pioneerarbeid 
utført av Aebi

Oppkjøp av selskapet Nussmüller Land- und 
Kommunaltechnik, Schwanberg, Østerrike

Salg av Aebi Holding AG til en sveitsisk 
indusrti gruppe

Sammenslåing med Schmidt gruppen til  
Aebi Schmidt Holding (ASH)

2007

1883

1950

1954

1977

1983

1990

2005

1960

Oppstart av Alfred Schmidt Senior i St. 
Blasien

Start på samarbeid med Unimog, spesielt 
innenfor området salg

Begynner med produksjon av feieutstyr

Opprettelse av flyplass divisjonen

Oppkjøp av Melford England og 
opprettelsen av Schmidt UK.

Oppkjøp av Nido (NL) for å styrke spreder  
divisjonen

Opprettelse av Holding-strukturen

Tar over Beilhack med deres snøploger og 
jernbaneteknologi

Sammenslåing med Aebi gruppen til
Aebi Schmidt Holding (ASH)

2007

1920
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Historie – slik begynte det

 ’50 – mann med snøskyffel

 Første spreder bygd i 1955

 Type Z1000

Schmidt 
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Schmidt  

Historie
 ’60 – saltspreder

 Motordrevet spreder

 Kontrollsystem 1 person bak (ikke oppvarmet rom)

 Utlegg med belte og tallerken
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Schmidt  

Gjennom årene
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Schmidt Stratos - 1998

Gjennom årene
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Schmidt Stratos 2 - 2005

Gjennom årene
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Schmidt Stratos III - 2015

Gjennom årene
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Combicut

Terratrac
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Feiemaskiner

Cleango 500
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Snørydding
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Spredere
Væskeutleggere
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Flyplass
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Jernbane
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Tellefsdal

Snørydding

01/2023
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Andre 
produkter

01/2023

Tellefsdal og annet utstyr
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Snørydding

01/2023
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Andre 
produkter

01/2023
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Påbygg
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Global ledende utstyrsleverandør når det gjelder 
snørydding og de-icing.
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Våre snørydningsmaskiner og snøploger 
har kapasitet til å fjerne enhver type snø 
ved hvilken som helst høyde over havet 
og på en pålitelig og effektiv måte.
Vi tilbyr også et bredt spekter av 
spredere med elektronisk kontrollert 
doseringsnøyaktighet for miljøvennlige 
de-ising.

01/2023



Aebi Schmidt’s tilnærming til et bedre miljø 

2101/2023

Resirkulerbare 
materialer

Ytelses-
optimalisering

Bestemme
miljøpåvirkning

Kartlegge 
kontrakten

Kartlegge 
areal

Optimalisere
ruter

Fastslå antall
og

spesifikasjoner
for maskinene

Bærekraftige
maskiner 

Implementere 
automatiske 
sprederuter

Redusere
miljøpåvirkning

Vurdere
maskinparken

Gjenbruk av 
maskiner

Vedlikeholds-
kontrakter

Oppgradere 
maskiner

Renovere
egne maskiner

Kjøpe renoverte 
maskiner

Redusere
miljøpåvirkning



Miljøvennlig produksjon

2201/2023

Behandling av stål

Korrosjonsbeskyttelse, 
pulverlakkering

• Miljøvennlig

• Høy motstand mot mekanisk 
skade og høy elastisitet av 
belegget

• Forbedret overflate

• Overlegen kantdekking

• Forbehandling: sandblåsing
SA 2½ (ISO 8501-1)

• 2 lags pulverlakkering
(grunning og topplag)

Våt lakk

Pulver



Miljøvennlig produksjon

2301/2023

 Bruk av front- og sidetanker
– Vektoptimalisering

 Stort utvalg av alternativer
– Optimalt tilpasset rodene

(spredning- og spraying)
– Optimalt tilpasset bærekjøretøyet

 Bruk av standard moduler fra Stratos-
serien

 100% resirkulerbaret



Miljøvennlig produksjon

2401/2023

 Bruk av front- og sidetanker
– Vektoptimalisering

 Stort utvalg av alternativer
– Optimalt tilpasset rodene

(spredning- og spraying)
– Optimalt tilpasset bærekjøretøyet

 Bruk av standard moduler fra Stratos-
serien

 100% resirkulerbaret

 Energiforsyning 50 % via solceller



Miljø – redusert dieselforbruk = redusert CO² utslipp

2501/2023

 Viktig å velge spredere med lavt oljeforbruk



Saltbruk – reduksjon av saltforbruk 

2601/2023

 Slik lagres salt i dag

 Lagring av salt – en viktig faktor for reduksjon av salt



Saltbruk – reduksjon av saltforbruk 

2701/2023

 Slik lagres salt i dag

 Slik bør det lagres – i tresilo. 
Fordi salt er hydroskopisk og
trekker til seg vann, men tre
trekker til seg mer vann slik at 
saltet forblir tørt. Da bruker
man konsentrat salt. 

 Lagring av salt – viktigste steg i reduksjon av saltforbruk



Saltbruk – reduksjon av saltforbruk 

2801/2023

 God plog og et velfungerende slapselement

 God mekanisk rydding av snø



Sandstrøing – luftkvalitet

2901/2023

 Vil kunne redusere mengde strømiddel, som igjen kan føre til mindre støv

 Bruk av fastsand når det er mulig



3001/2023

Digitale løsninger – sensorer - saltreduksjon
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Med våre løsninger kan vi hjelpe deg å nå
dine mål

 Bredt utvalg av 
vintervedlikeholdsutstyr
som oppfyller europeiske
samsvarsnormer

 Digitale løsninger
− Ruteasistent(GPS)
− Theromologic
− IntelliOPS
− Route Manager

 Full vedlikeholdstjeneste

Produktivitet

Sikkerhet

Miljø 

Krav

Lavere kostnader
- Mindre salt, mindre drivstoff, 

mindre km osv.
Bedre håndtering

Høyere ytelse

Høy komfort

Rute optimalisering
Overvåking av situasjonen

Enkelt vedlikehold

Nøyaktig og presis spreding

Høy komfort

Redusere restsalt på veien
Mindre støyforurensning

Mindre slitasje

Redusere CO2 utslipp

Oppfylle en høy standard (EN)

Nøkkeltema Løsning

01/2023 



 Redusere den negative påvirkningen av miljøet
 Øke sikkerheten på veiene
 Minimere kostnadene for salt

Maskiner man trenger for å nå målene

32

Maskinene må oppfylle høye standarder

 Oppfyllelse av de Europeisk norm EN (EN15597-1 og EN15597-2) 
utstedt av European Standards https://www.eu-nited.net

 Sørge for nøyaktig fordeling av salt eller saltlake over veien og ikke på 
veiskulderen

 Kun spredere som har bestått denne normerte testen oppfyller disse 
kravene.

Europeisk 
Norm (EN)

 Maskiner som kan ha toveis kommunikasjon på nettet
 Maskiner som kan verifisere en prognose
 Maskiner som kan levere data for overvåking, analyse og optimalisering 

av prosessen.

Digitale 
krav

01/2023 

https://www.eu-nited.net/


Intelligente løsninger – Ruteasistent (GPS)

33

Integrert system for optimalt sprederesultat

 GPS kontrollert spredesystem med navigasjon og automatisk sprederjustering
 Automatisk justering av dosering og spredebredde basert på GPS-posisjonen fra den 

forhånds definerte ruten
 Dette systemet sikrer en optimal spreding, eliminerer førerfeil og forbedrer 

trafikksikkerheten.

Hvert kjøretøy er utstyrt med et Modem  og en 
kombinasjonsantenne (GPRs og GPS). Modemet  

samler inn all slags data som plassering, 
driftsaktivitet, hastighet, dosering, spredebredde, 

mengde deiceingmateriale som brukes.

Ruteassistent er et automatisk spredesystem. GPS-
navigasjonen guider sjåføren langs den 

forhåndsdefinerte ruten og spredesinnstillingene 
tilpasses automatisk. (Routes send by Air)

Navigasjonsinstruksjoner
. Både visuelt og muntlige instruksjoner

 Mindre CO2-utslipp på grunn av nøyaktig spreding, mindre salt og kjørte km
 Førerutdanning er ikke nødvendig
 Høyere sikkerhet på veiene

01/2023 



 Ingen overdosering av salt – bruk på veier i Norge har vist reduksjon av salt på
mellom 10%-15%

 Redusert miljøpåvirkning
 Økt trafikksikkerhet

Inteligente løsninger – ThermoLogic
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Temperaturstyrt salting

 Vegbanetemperaturen kan variere flere grader innen noen få 
hundre meter, f.eks. på grunn av forskjeller i grunnen (fast 
grunn / broer), høyde, klar himmel og sol (utstråling og 
bestråling) 

 ThermoLogic med værstasjon måler vegbanetemperaturen, 
lufttemperaturen, luftfuktigheten, regner ut duggpunktet og 
tilpasser doseringen etter dette

 Et forventet temperaturfall kan legges inn i kontroll panelet, 
for preventive spreding

Automatisk 
temperatur-

styrt 
spreding

Data i praksis ThermoLogic endrer doseringen 21 ganger på 4 minutes

Nøyaktig dosering beregnes av ES-panelet basert på:
- Gjeldende veibanetemperatur, lufttemperatur og fuktighet
- Veibaneforhold

01/2023 



Intelligente løsninger – IntelliOPS
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Ansvarlig for korrekt utførelse av vintervedlikehold

 Hold styr på alt utstyret ditt hele tiden
 Aebi Schmidt Digital Solution datateknologi gir omfattende overvåknings-, valg- og 

analysemuligheter for dine digitale vintervedlikeholdsoperasjoner
 Action module | start og action i 2-steg basert på forhåndsinnstillinger

– Scenarier | valg basert på vær og veiforhold
– Escalation | forhåndsdefinerte varsler
– Route sets | ulike forhåndsdefinerte ruter

 “Live” oversikt over aktiv drift og mulighet til å gripe inn ved behov
 Analysere og optimalisering av prosesser med registrert vinterdrift
 Høyere produktivitet på grunn av optimalisering av vinterdrift



Intelligente løsninger – Route Manager
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Tilpasning av ruter også over nettet

 Route Manager er redigeringsverktøyet, som også brukes til å sende “routes by air” til
Route Assistant eller Route Instructor

 Sjåføren kan sende beskjed til kontoret og det vises i IntelliOPS – Sjåfør tilbakemelding
– Forhåndsdefinert tekst enkel å tilpasse, standard:

1. Omkjøring/Kan ikke følge ruten | blokkering / avledning, instruksjon ikke kjørbar, annet
2. Avbryt/Kan ikke fortsette ruten | Sprederfeil, tom beholder, annet
3. Rutetilbakemelding | Navigasjonsfeil, Spreder på/av for tidlig/for seint, justeringsfeil, annet

I Route Manager kan du:
- Justere og legge til spredeparametre (dosering, bredde, spreding on/off, befuktning 
etc.)
- Justere og legge til navigasjons instrukser
- Legge til din egen navigasjons instruks eller arbeids instruks

Beskjed fra sjåfør
En sjåfør kan sende automatisk melding (problem, hendelse etc.). Sjåføren velger en 
melding i kontroll panelet. Etter bekreftelse sendes beskjeden via IntelliOPS, sammen 
med riktig GPS posisjon. Beskjeden blir lagt til i rapporten fra tiltaket som er utført og 
vises i IntelliOPS, og også på kartet



Intelligente løsninger – Route Optimization
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Tilpasning av ruten gjennom smarte algoritmer

 For å kunne bruke ruteopimalisering ser vi en tre-trinns tilnærming
1. Registrere viktige forutsetninger om areal, spreding, utførelse og ruter
2. Detaljert kartlegging av hele arealet i et GIS* kart inkl. alle relevante detaljer som

bredde på veiene, restriksjoner (maks vekt, maks høyde) etc.
3. Konseptberegning av ruter via smarte algoritmer. Alle ruter er innenfor

utførelseskriteriene og vises i et online kart
* Geografisk informasjonssystem



Våre løsninger hjalp kunden å nå sine mål
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Eksempel Provensen Utrecht (NL) 1560 km² VS Oslo 454 km²

 Provinsen Utrecht er en av 12 provinser i 
Nederland med 1.342.158 innbyggere

 Utstyr for vintervedlikehoild:
– hovedvei: 13 spredere og 28 ploger
– sykkelveier: 12 spredere og 12 ploger

 1.561 km per tiltak 

Fakta og tall

 I 2020 publiserte Utrecht et anbud med sikte på å forbedre kvaliteten 
på vintervedlikehold og redusere også miljøpåvirkningen. Vi laget en 
handlingsplan med konkrete målbare fordeler

 Vi tilbød:
– Rute optimalisering
– Rute assistance (GPS) og Thermologic

 Resultat:
– 29% mindre kvadratmeter per tiltak
– 22.5% mindre kg salt per tiltak 
– 8.500 kg CO2 mindre per tiltak

Anbud og 
tilbudte 

løsninger
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Forslag for å optimalisere Digital Vinter

 For fremtiden ser vi dynamisk spreding når det gjelder å tilpasse utførelsen av 
vintervedlikehold optimalt til den reelle faktiske situasjonen

 Konkret betyr dette at følgende elementer skal kunne justeres i “siste sekund”:
– Området/veien som skal behandles
– Type metode som skal brukes (spreding, spraying eller en kombinasjon)
– Den påførte salt- eller lakedoseringen

 Få tilgang til nøyaktige værdata(for eks. Klimator, NIRA Dynamics etc.) 
 Algoritme for å spre på vei i hht værdata

Hva som 
behøves
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 Intelliops - onlinebasert dataoppsamling vinter (“Live” på lørdag)

Dataoppsamling
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 Intelliops - onlinebasert dataoppsamling vinter

Dataoppsamling
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 Intelliops - onlinebasert dataoppsamling vinter

Dataoppsamling



Takk for din interesse!
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