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Paras aika myydä ylimääräiset laitteet! 
 
Kiitos mielenkiinnostasi viimeisintä markkinatrendiraporttiamme kohtaan. Tätä vuoden 2021 kolmannen 
vuosineljänneksen painosta varten olemme keskittyneet rakennus- ja nosto-/materiaalinkäsittelylaitteisiin 
Euroopassa. Kaikilla teollisuudenaloilla vallitsevat uusien laitteiden toimitukseen liittyvät ongelmat 
on laajasti tiedostettu, ja ne vaikuttavat rakennusalan lisäksi maatalous- ja kuljetussektoriin. Tiettyjen 
tuotteiden ja tuotemerkkien uusien laitetoimitusten on ilmoitettu viivästyvän vuoden 2022 puoliväliin tai 
loppupuolelle tai jopa vuoden 2023 alkuun.

Tämän seurauksena käytettyjen laitteiden kysyntä on kasvanut. Uusien laitteiden hintojen nousun ansiosta 
käytettyjen laitteiden hinnat ovat kasvaneet ennennäkemättömällä tavalla kuukausi toisensa jälkeen.
Huutokauppahinnoitteluun vaikuttavat tarjonnan ja kysynnän heilahtelut, ja jos markkinoilla on tarjolla 
vähemmän laitteita, tarjoukset ovat kilpailukykyisempiä. 

Lisäksi alustojemme kautta on tehty enemmän ostopyyntöjä, kuten kolmannen vuosineljänneksen 
tiedot vahvistavat. Nyt on siis paras hetki myydä ylimääräiset laitteet korkeampaan hintaan. Tarjoamme 
tarpeelliset myyntikanavat ja tuomme yhteen maailmanlaajuisen ostajakunnan, olipa kyse sitten 
huutokaupoistamme, myyntialustoistamme tai myyntiprosessissa avustamisesta.

 
 

  Jeroen Rijk 
  Toimitusjohtaja,  
  EMEA ja LATAM

Johdanto 
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Top 5 – kysytyimmät brändit | Aktiivisimmat ostomaat 
Perustuen myyjille kohdistettujen ostokyselyiden määrään (puhelimitse ja sähköpostitse)

Koska COVID-19-pandemia on aiheuttanut häiriöitä osien toimituksiin ja useimmat OEM-laitevalmistajat ovat pidentäneet 
tarjoamiensa uusien raskaiden koneiden ja kuorma-autojen toimitusaikoja, kysynnän kasvu on pienentänyt myös käytettyjen 
koneiden tarjontaa tämän vuoden kolmannella neljänneksellä. 

Vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä Mascusissa oli myynnissä hieman enemmän minikaivinkoneita kuin edellisellä 
neljänneksellä, mikä pienensi eroa vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä myynnissä olleiden koneiden määrään. 

Kysynnän kasvu näkyy myös siinä, että ostajat ottavat aiempaa useammin myyjään yhteyttä puhelimitse saadakseen heti 
vastauksen. Minikaivinkoneiden osalta ostajien puhelinsoitot myyjille lisääntyivät 10 %, kun taas sähköpostiyhteydenotot 
vähenivät 13 % verrattuna vuoden 2020 kolmanteen neljännekseen.

Mascusiin myyntiin listattujen tuotteiden määrä Euroopassa

Rakennuslaitteet 
Minikaivinkoneet

Mascusin listaustiedot (Eurooppa)
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Suosituimmat brändit 
(myytyjen tuotteiden lukumäärän 
perusteella)

Ostajien sijainti

Ostajien yleisimmät sijainnit 
(myytyjen tuotteiden lukumäärän 
perusteella)

• Yanmar 
• Kubota 
• Volvo

• Alankomaat
• Yhdistynyt kuningaskunta
• Italia
• Espanja
• Ranska

• Yhdistynyt kuningaskunta
• Alankomaat
• Espanja
• Italia
• Saksa

• Kubota 
• Yanmar 
• Hitachi

Q3 2020 Q3 2021

Vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä Ritchie Bros. myi Euroopassa 28 % vähemmän minikaivinkoneita 
kuin vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä, mikä kertoo osaltaan rakennuslaitteiden saatavuuspulasta. 
Saatavuusongelmien vuoksi mediaanihinta nousi 22 % viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Ritchie Brosin myymien tuotteiden määrä Euroopassa

Rakennuslaitteet
Minikaivinkoneet

Mediaanihinta 10 995 EUR

38 % samassa maassa
60 % Euroopassa
2 % Euroopan ulkopuolella

49 % samassa maassa
50 % Euroopassa
1 % Euroopan ulkopuolella

13 448 EUR

Ritchie Brosin myyntitiedot (Eurooppa)



 6     

Top 5 – kysytyimmät brändit | Aktiivisimmat ostomaat 
Perustuen myyjille kohdistettujen ostokyselyiden määrään (puhelimitse ja sähköpostitse)

Vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä Mascusissa oli myynnissä vähemmän käytettyjä kurottajia 
kuin vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä. Ostajien puhelinsoitot myyjille lisääntyivät +12 %, kun taas 
sähköpostiyhteydenotot vähenivät 9 % viime vuodesta.

Mascusiin myyntiin listattujen tuotteiden määrä Euroopassa

Rakennuslaitteet
Kurottajat

Mascusin listaustiedot (Eurooppa)
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Vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä Ritchie Bros. myi Euroopassa 47 % vähemmän kurottajia kuin 
vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä. Käytettyjen kurottajien huono saatavuus nosti mediaanihintaa 
huomattavat 31 % verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Ritchie Brosin myymien tuotteiden määrä Euroopassa

Rakennuslaitteet
Kurottajat

Suosituimmat brändit 
(myytyjen tuotteiden lukumäärän 
perusteella)

Ostajien sijainti

Ostajien yleisimmät sijainnit 
(myytyjen tuotteiden lukumäärän 
perusteella)

• JCB 
• Manitou 
• Merlo

• Alankomaat
• Yhdistynyt kuningaskunta
• Espanja
• Italia
• Saksa

• Yhdistynyt kuningaskunta
• Alankomaat
• Espanja
• Italia
• Ranska

• Manitou 
• JCB 
• Dieci

Q3 2020 Q3 2021

Mediaanihinta 20 568 EUR

31 % samassa maassa
63 % Euroopassa
6 % Euroopan ulkopuolella

33 % samassa maassa
64 % Euroopassa
3 % Euroopan ulkopuolella

29 205 EUR

Ritchie Brosin myyntitiedot (Eurooppa)
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Top 5 – kysytyimmät brändit | Aktiivisimmat ostomaat 
Perustuen myyjille kohdistettujen ostokyselyiden määrään (puhelimitse ja sähköpostitse)

Vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä Mascusissa oli myynnissä vähemmän käytettyjä dieseltrukkeja 
kuin vuonna 2020. Myynnissä olleiden tuotteiden määrä oli koko vuonna matalampi kuin viime vuonna. 
Yleinen kysyntä vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä nousi kuitenkin viime vuodesta. Ostajien 
puhelinsoitot myyjille lisääntyivät 35 %, kun taas sähköpostiyhteydenotot vähenivät 8 % verrattuna vuoden 
2020 kolmanteen neljännekseen.

Mascusiin myyntiin listattujen tuotteiden määrä Euroopassa

Nosto-/materiaalinkäsittelylaitteet 
Dieseltrukit

Mascusin listaustiedot (Eurooppa)



 9     

Vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä Ritchie Bros. myi Euroopassa 30 % vähemmän dieseltrukkeja kuin 
vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä. Samaan aikaan mediaanihinta nousi 11 % verrattuna viime vuoden 
vastaavaan ajanjaksoon. 

Ritchie Brosin myymien tuotteiden määrä Euroopassa

Nosto-/materiaalinkäsittelylaitteet 
Dieseltrukit

Suosituimmat brändit 
(myytyjen tuotteiden lukumäärän 
perusteella)

Ostajien sijainti

Ostajien yleisimmät sijainnit 
(myytyjen tuotteiden lukumäärän 
perusteella)

• Hyster 
• Linde 
• CAT

• Alankomaat
• Espanja
• Ranska
• Italia
• Yhdistynyt kuningaskunta

• Italia
• Alankomaat
• Yhdistynyt kuningaskunta
• Espanja
• Ranska

• Maximal 
• Linde 
• Toyota

Q3 2020 Q3 2021

Mediaanihinta 5 009 EUR

48 % samassa maassa
45 % Euroopassa
7 % Euroopan ulkopuolella

33 % samassa maassa
64 % Euroopassa
3 % Euroopan ulkopuolella

5 549 EUR

Ritchie Brosin myyntitiedot (Eurooppa)
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Top 5 – kysytyimmät brändit | Aktiivisimmat ostomaat 
Perustuen myyjille kohdistettujen ostokyselyiden määrään (puhelimitse ja sähköpostitse)

Vaikka vuoden 2021 ensimmäisellä ja toisella neljänneksellä Mascusissa oli myynnissä enemmän 
puominostimia kuin viime vuonna, kolmannella neljänneksellä myynnissä olevien puominostimien 
määrä laski hieman vuodesta 2020. Samaan aikaan kysyntä oli vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä 
huomattavasti korkeampaa kuin viime vuonna. Ostajien yhteydenotot myyjille lisääntyivät puhelimitse 99 % 
ja sähköpostitse 6 % verrattuna vuoden 2020 kolmanteen neljännekseen.

Mascusiin myyntiin listattujen tuotteiden määrä Euroopassa

Nosto-/materiaalinkäsittelylaitteet 
Puominostimet

Mascusin listaustiedot (Eurooppa)
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Vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä Ritchie Bros. myi Euroopassa 59 % vähemmän puominostimia kuin 
vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä. Samaan aikaan mediaanihinta nousi 9 % verrattuna viime vuoden 
vastaavaan ajanjaksoon.  

Ritchie Brosin myymien tuotteiden määrä Euroopassa

Nosto-/materiaalinkäsittelylaitteet 
Puominostimet

Suosituimmat brändit 
(myytyjen tuotteiden lukumäärän 
perusteella)

Ostajien sijainti

Ostajien yleisimmät sijainnit 
(myytyjen tuotteiden lukumäärän 
perusteella)

• Haulotte 
• JLG 
• Genie

• Alankomaat
• Espanja
• Yhdistynyt kuningaskunta
• Ranska
• Italia

• Alankomaat
• Espanja
• Yhdistynyt kuningaskunta
• Ranska
• Italia

• Genie 
• Haulotte 
• JLG 

Q3 2020 Q3 2021

Mediaanihinta 7 601  EUR

42 % samassa maassa
55 % Euroopassa
3 % Euroopan ulkopuolella

33 % samassa maassa
59 % Euroopassa
8 % Euroopan ulkopuolella

8 257 EUR

Ritchie Brosin myyntitiedot (Eurooppa)



Huutokaupat ilman hintavarausta

▸  40 huutokauppasivustoa ympäri maailman,  
 suojattu varasto ja ostajien tarkastus

▸  Vuosittain yli 350 huutokauppaa ilman  
 hintavarausta paikan päällä ja verkossa

▸  Myynnin varmuus

Ilmoitusten listaus verkossa

▸  Nopeimmin kasvava laitteita listaava 
 verkkopalvelu, jossa on yli 400 000 ilmoitusta

Varasto-, tieto- ja myyntialusta

▸  Varaston hallintajärjestelmä

▸  Markkinatrendi- ja hinnoittelutyökalut

▸  Laitteiston arvon maksimointi valitun 
 myyntikanavan avulla

Hintavaraukset verkkokauppapaikassa

▸  Myyntihinnan hallinta ja myynnin ajoitus

▸  Myynti kätevästi tuotteen sijaintipaikasta

▸  Ostajien luottamuksen takaa  
 IronClad Assurance® -kuntotodistus laitteille

Ritchie Bros. yhdistää laitteiden ostajat ja myyjät maailmanlaajuisen huutokauppaverkoston 
ja verkkomyyntikanavien kautta. Ritchie Bros. Auctioneers ja IronPlanet tarjoavat sinulle monikanavaisia, 
luotettavia ratkaisuja, jotka ovat läpinäkyviä, oikeudenmukaisia ja käteviä.

Tietopalvelut ja suorituskyky vertailuratkaisut

▸  Vuokrausanalytiikka

▸  Laitemyynnin tuki

▸  Kalustoarvioinnit

Tietoja Ritchie Brosilta.
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