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Introduktion

Bästa tiden att sälja överskottsutrustning! 
 
Tack för att du visar intresse för vår senaste marknadstrendrapport. I utgåvan för det tredje kvartalet 2021 
har vi fokuserat på utrustning för entreprenad, lyft och materialhantering i Europa. Leveransproblemen för 
ny utrustning inom alla branscher är välkända vid det här laget, och detta påverkar inte bara byggbranschen 
utan även jordbruks- och transportområdet. Förseningar med leveranser av ny utrustning för vissa produkter 
och varumärken har varslats fram till mitten eller slutet av 2022 eller till och med början av 2023. 
 
Av den här anledningen har efterfrågan på begagnade maskiner stigit, och i kombination med 
nyprishöjningar har detta fått priserna på begagnad utrustning att stiga månad efter månad. 
Auktionspriserna påverkas av variationer i utbud och efterfrågan, och när det finns mindre mängder 
utrustning på marknaden leder det naturligtvis till mer konkurrensutsatt budgivning. Samtidigt registrerar 
våra annonsplattformar en högre nivå av inköpsförfrågningar, vilket bekräftas av våra data för det tredje 
kvartalet.  
 
Det här innebär att det nu är ett gyllene tillfälle att sälja överskottsutrustning till ett högt pris. Vi kan med nöje 
erbjuda de nödvändiga kanalerna och föra samman köpare från hela världen, såväl på våra auktioner som på 
våra plattformar för egna annonser, och vi hjälper dig gärna med försäljningsprocessen.

  Jeroen Rijk 
  SVP, Managing Director,  
  EMEA & LATAM
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Topp 5 – Mest efterfrågade varumärken | Mest aktiva köparländer
Baserat på antalet köpförfrågningar (e-postmeddelanden, telefonsamtal) till säljare

De flesta maskintillverkarna har längre ledtider i produktionen av nya tunga maskiner och lastbilar på grund av 
störningar i komponentleveranser orsakade av covid-19-krisen. Det har lett till ökad efterfrågan, som i sin tur lett 
till brist på begagnade maskiner under tredje kvartalet i år. Under tredje kvartalet 2021 har antalet begagnade 
minigrävmaskiner som lagts ut till försäljning på Mascus långsamt ökat jämfört med föregående kvartal, vilket 
gör att skillnaden minskat jämfört med utrustning som lades ut till försäljning tredje kvartalet 2020. Det stora 
behovet av maskiner återspeglas också i köparnas val att ta kontakt via telefon, som gör att de kan få svar från 
säljarna direkt. När det gäller minigrävmaskiner har telefonsamtalen från köpare till säljare ökat med +10 % medan 
e-postförfrågningar har minskat något med -13 % jämfört med tredje kvartalet 2020. 

Antal enheter som ligger ute till försäljning på Mascus i Europa

Byggutrustning
Minigrävmaskiner

Annonsdata från Mascus (Europa)
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• Nederländerna

• Storbritannien

• Italien

• Spanien

• Frankrike

• Storbritannien

• Nederländerna

• Spanien

• Italien

• Tyskland

Under tredje kvartalet 2021 har Ritchie Bros. sålt -28 % färre minigrävmaskiner i Europa jämfört med tredje 
kvartalet 2020, vilket återigen återspeglar bristen på begagnade objekt på marknaden. Den låga tillgången har 
medfört en ökning av medianpriset med +22 % jämfört med tredje kvartalet förra året. 

Antal enheter som sålts av Ritchie Bros. i Europa

Byggutrustning
Minigrävmaskiner

38% i samma land 
60% inom Europa 
2% utanför Europa

49% i samma land 
50% inom Europa 
1% utanför Europa

Försäljningsdata från Ritchie Bros. (Europa)

Kvartal 3 2020 Kvartal 3 2021

Bäst säljande varumärken 
efter volym
(baserat på antalet sålda enheter)

Köparnas plats

Länder med flest köpare
(baserat på antalet sålda enheter)

Medianpris

• Yanmar 
• Kubota 
• Volvo

• Kubota 
• Yanmar 
• Hitachi

10.995 EUR 13.448 EUR
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Topp 5 – Mest efterfrågade varumärken | Mest aktiva köparländer
Baserat på antalet köpförfrågningar (e-postmeddelanden, telefonsamtal) till säljare

Under tredje kvartalet 2021 var antalet begagnade teleskoplastare som lades ut till försäljning på Mascus lägre 
jämfört med tredje kvartalet 2020. Vad gäller efterfrågan har telefonsamtalen från köpare till säljare ökat med 
+12 % medan e-postförfrågningar har minskat något med -9 % jämfört med förra året.

Antal enheter som ligger ute till försäljning på Mascus i Europa

Byggutrustning
Teleskoplastare

Annonsdata från Mascus (Europa)
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Under tredje kvartalet 2021 sålde Ritchie Bros. -47 % färre teleskoplastare i Europa jämfört med tredje kvartalet 
2020. Den låga tillgången på begagnade teleskoplastare på marknaden har lett till en avsevärd ökning av 
medianpriset med +31 % jämfört med tredje kvartalet förra året.

Antal enheter som sålts av Ritchie Bros. i Europa

Byggutrustning
Teleskoplastare

• Nederländerna

• Storbritannien

• Spanien

• Italien

• Tyskland

• Storbritannien

• Nederländerna

• Spanien

• Italien

• Frankrike

31% i samma land 
63% inom Europa 
6% utanför Europa

33% i samma land 
64% inom Europa 
3% utanför Europa

Försäljningsdata från Ritchie Bros. (Europa)

Kvartal 3 2020 Kvartal 3 2021

Bäst säljande varumärken 
efter volym
(baserat på antalet sålda enheter)

Köparnas plats

Länder med flest köpare
(baserat på antalet sålda enheter)

Medianpris

• JCB 
• Manitou 
• Merlo

• Manitou 
• JCB 
• Dieci

20.568 EUR 29.205 EUR
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Topp 5 – Mest efterfrågade varumärken | Mest aktiva köparländer
Baserat på antalet köpförfrågningar (e-postmeddelanden, telefonsamtal) till säljare

Under tredje kvartalet 2021 lades färre begagnade dieselgaffeltruckar ut till försäljning på Mascus jämfört med 
2020. Antalet objekt till salu var konstant lägre i år jämfört med förra året. Den totala efterfrågan under tredje 
kvartalet 2021 var dock högre jämfört med förra året. Telefonsamtalen från köpare till säljare har ökat med +35 
% medan e-postförfrågningar har minskat med -8 % jämfört med tredje kvartalet 2020.

Antal enheter som ligger ute till försäljning på Mascus i Europa

Maskiner för lyft och materialhantering
Dieselgaffeltruckar 

Annonsdata från Mascus (Europa)
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Under tredje kvartalet 2021 sålde Ritchie Bros. -30 % färre dieselgaffeltruckar i Europa jämfört med tredje kvartalet 
2020. Samtidigt registrerades en ökning av medianpriset med +11 % jämfört med samma period förra året. 

Antal enheter som sålts av Ritchie Bros. i Europa

Maskiner för lyft och materialhantering
Dieselgaffeltruckar 

• Nederländerna

• Spanien

• Frankrike

• Italien

• Storbritannien

• Italien

• Nederländerna

• Storbritannien

• Spanien

• Frankrike

48% i samma land  
45% inom Europa 
7% utanför Europa

33% i samma land  
64% inom Europa 
3% utanför Europa

Försäljningsdata från Ritchie Bros. (Europa)

Kvartal 3 2020 Kvartal 3 2021

Bäst säljande varumärken 
efter volym
(baserat på antalet sålda enheter)

Köparnas plats

Länder med flest köpare
(baserat på antalet sålda enheter)

Medianpris

• Hyster 
• Linde 
• CAT

• Maximal 
• Linde 
• Toyota

5.009 EUR 5.549 EUR
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Topp 5 – Mest efterfrågade varumärken | Mest aktiva köparländer
Baserat på antalet köpförfrågningar (e-postmeddelanden, telefonsamtal) till säljare

Trots att antalet bomliftar som lades ut till försäljning på Mascus under första och andra kvartalet 2021 
var större än föregående år fanns det något färre bomliftar ute till försäljning under tredje kvartalet jämfört 
med 2020. Samtidigt var efterfrågan under tredje kvartalet 2021 betydligt högre jämfört med förra året. 
Telefonsamtal och e-postförfrågningar från köpare till säljare har ökat med +99 % respektive +6 % jämfört med 
tredje kvartalet 2020.

Antal enheter som ligger ute till försäljning på Mascus i Europa

Maskiner för lyft och materialhantering
Bomliftar 

Annonsdata från Mascus (Europa)
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Under tredje kvartalet 2021 sålde Ritchie Bros. -59 % färre bomliftar i Europa jämfört med tredje kvartalet 
2020. Samtidigt registrerades en ökning av medianpriset med +9 % jämfört med samma period förra året.

Antal enheter som sålts av Ritchie Bros. i Europa

Maskiner för lyft och materialhantering
Bomliftar 

• Nederländerna

• Spanien

• Storbritannien

• Frankrike

• Italien

• Nederländerna

• Spanien

• Storbritannien

• Frankrike

• Italien

42% i samma land 
55% inom Europa 
3% utanför Europa

33% i samma land 
59% inom Europa 
8% utanför Europa

Försäljningsdata från Ritchie Bros. (Europa)

Kvartal 3 2020 Kvartal 3 2021

Bäst säljande varumärken 
efter volym
(baserat på antalet sålda enheter)

Köparnas plats

Länder med flest köpare
(baserat på antalet sålda enheter)

Medianpris

• Haulotte 
• JLG 
• Genie

• Genie 
• Haulotte 
• JLG 

7.601 EUR 8.257 EUR



Liveauktioner utan reservationspris

▸  40 auktionsanläggningar globalt med säker    
 lagring och inspektion av köpare

▸  Över 350 auktioner utan reservationspris  
 live och på nätet varje år

▸  Säljförsäkran

Annonstjänst på nätet

▸  Den snabbast växande annonstjänsten för  
 utrustning på nätet med över 400 000 annonser

Plattform för lager, datainsikter och avyttring

▸  Lagerhanteringssystem

▸  Marknadstrender och prissättningsverktyg

▸  Maximera värdet på utrustningen genom  
 att välja avyttringsmetod

Reserverad webbmarknadsplats

▸  Kontroll över försäljningspriset och tidpunkten  
 för försäljningen

▸  Enkelt att sälja där produkten finns

▸  Köparens förtroende genom IronClad  
 Assurance®, certifiering av utrustningens skick

Ritchie Bros. kopplar samman köpare och säljare av utrustning genom ett globalt nätverk av auktionsanläggningar 
och försäljningskanaler på nätet. Ritchie Bros. Auctioneers och IronPlanet ger dig pålitliga lösningar via flera kanaler 
som är transparenta, rättvisa och praktiska.

Lösningar för dataintelligens och prestandatestning

▸  Uthyrningsanalys

▸  Försäljningsstöd för utrustning

▸  Utvärdering av fordonsflottor

Om Ritchie Bros.
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