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Wstęp

To najlepszy czas na sprzedaż nadwyżki sprzętu! 
 
Dziękujemy	za	zainteresowanie	naszym	najnowszym	raportem	dotyczącym	trendów	na	rynku.	W	wydaniu	
dotyczącym	III	kwartału	2021	r.	skupiliśmy	się	na	sprzęcie	budowlanym	oraz	maszynach	do	transportu	i	
przeładunku	materiałów	na	wysokościach	w	Europie.	Ograniczenie	dostaw	nowego	sprzętu	we	wszystkich	
gałęziach	przemysłu	jest	obecnie	powszechnie	znanym	problemem	i	dotyczy	nie	tylko	branży	budowlanej,	
ale	również	rolnictwa	i	transportu.	Pojawiają	się	informacje	o	tym,	że	dostawy	w	przypadku	pewnych	
maszyn	i	marek	będą	opóźnione	do	połowy	lub	końca	2022	roku,	a	nawet	do	początku	2023	roku. 
 
W	rezultacie	tego	popyt	na	używany	sprzęt	wzrósł,	a	wraz	z	nim	z	miesiąca	na	miesiąc	rosną	ceny	tego	
typu	aktyw,	co	jest	bezprecedensową	sytuacją.	Na	ceny	aukcyjne	mają	wpływ	wahania	podaży	i	popytu.	
Oczywiście	im	niższa	jest	oferowana	cena	sprzętu,	tym	większa	jest	rywalizacja	wśród	licytujących.	
Jednocześnie	nasze	platformy	aukcyjne	odnotowują	większą	liczbę	ofert	zakupu,	co	potwierdzają	nasze	
dane	z	III	kwartału.	 
 
Oznacza	to,	że	TERAZ	jest	najlepszy	moment,	aby	sprzedać	nadwyżki	sprzętu	po	wyższej	cenie.	 
Z	przyjemnością	zapewnimy	niezbędne	kanały	i	zgromadzimy	nabywców	z	całego	świata,	niezależnie	od	
tego,	czy	będzie	to	nasza	aukcja,	czy	aukcja	zorganizowana	na	jednej	z	naszych	platform	do	samodzielnego	
wystawiania	ofert.	Oferujemy	również	pomoc	w	zakresie	procesu	sprzedaży. 
 

  Jeroen Rijk 
  Wiceprezes	i	dyrektor	zarządzający,	 
	 	 Regiony	EMEA	I	LATAM
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5 najbardziej poszukiwanych marek | Najbardziej aktywne kraje według sprzedaży
Na	podstawie	liczby	zapytań	(e-maile,	rozmowy	telefoniczne)	kierowanych	do	sprzedawców

W	przypadku	większości	producentów	oryginalnego	sprzętu	(OEM)	czasu	produkcji	nowego	sprzętu	ciężkiego	i	
samochodów	ciężarowych	wydłużył	się	ze	względu	na	przerwy	w	dostawach	podzespołów	spowodowane	kryzysem	
zdrowotnym	COVID-19,	a	rosnący	popyt	prowadzi	również	do	niedoboru	używanego	sprzętu	w	III	kwartale	tego	roku.	
W	III	kwartale	2021	roku	liczba	używanych	minikoparek	wystawionych	na	sprzedaż	w	serwisie	Mascus	powoli	rosła	w	
porównaniu	z	poprzednim	kwartałem,	zmniejszając	różnicę	w	liczbie	maszyn	wystawionych	na	sprzedaż	w	porównaniu	
z	III	kwartałem	2020	roku.	Pilne	zapotrzebowanie	na	sprzęt	odzwierciedla	również	fakt,	że	kupujący	preferują	kontakt	
telefoniczny,	ponieważ	mogą	w	ten	sposób	otrzymać	natychmiastową	odpowiedź	od	sprzedawców.	Liczba	połączeń	
telefonicznych	od	nabywców	do	sprzedawców	dotyczących	minikoparek	wzrosła	o	10%,	natomiast	liczba	e-maili	z	
zapytaniami	spadła	o	13%	w	porównaniu	z	III	kwartałem	2020	r.	

Liczba jednostek sprzętu wystawiona na sprzedaż w serwisie Mascus w Europie

Sprzęt budowlany
Minikoparki

Mascus – dane dotyczące ofert (Europa)
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•	Holandia

•	Wielka	Brytania

•	Włochy

• Hiszpania

• Francja

•	Wielka	Brytania

•	Holandia

• Hiszpania

•	Włochy

•	Niemcy

W	III	kwartale	2021	r.	firma	Ritchie	Bros.	sprzedała	w	Europie	o	28%	mniej	minikoparek	w	porównaniu	z	III	
kwartałem	2020	r.,	co	również	wskazuje	na	niedobór	sprzętu	budowlanego	na	rynku.	Niska	dostępność	
spowodowała	wzrost	średniej	ceny	o	+22%	w	porównaniu	z	III	kwartałem	ubiegłego	roku.	

Liczba jednostek sprzętu sprzedana przez Ritchie Bros. w Europie

Sprzęt budowlany
Minikoparki

38%	w	tym	samym	kraju 
60%	w	Europie 
2%	poza	Europą

49%	w	tym	samym	kraju 
50%	w	Europie 
1%	poza	Europą

Ritchie Bros. – dane dotyczące sprzedaży (Europa)

III kw. 2020 r. III kw. 2021 r.

Najlepiej sprzedające się marki 
według wielkości sprzedaży
(na	podstawie	liczby	sprzedanych	
jednostek)

Lokalizacja nabywców

Najczęstsze lokalizacje 
nabywców
(na	podstawie	liczby	 
sprzedanych	jednostek)

Średnia cena

•	Yanmar 
•	Kubota 
•	Volvo

•	Kubota 
•	Yanmar 
•	Hitachi

10.995	euro 13.448	euro
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5 najbardziej poszukiwanych marek | Najbardziej aktywne kraje według sprzedaży
Na	podstawie	liczby	zapytań	(e-maile,	rozmowy	telefoniczne)	kierowanych	do	sprzedawców

W	III	kwartale	2021	r.	w	serwisie	Mascus	wystawiono	na	sprzedaż	mniej	podnośników	teleskopowych	niż	w	III	
kwartale	2020	r.	Jeśli	chodzi	o	popyt,	liczba	połączeń	telefonicznych	od	nabywców	do	sprzedawców	wzrosła	o	
12%,	natomiast	liczba	e-maili	z	zapytaniami	spadła	o	9%	w	porównaniu	z	zeszłym	rokiem.

Liczba jednostek sprzętu wystawiona na sprzedaż w serwisie Mascus w Europie

Sprzęt budowlany
Podnośniki teleskopowe

Mascus – dane dotyczące ofert (Europa)
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W	III	kwartale	2021	r.	firma	Ritchie	Bros.	sprzedała	w	Europie	o	47%	mniej	podnośników	teleskopowych	niż	w	
III	kwartale	2020	r.	Niska	dostępność	podnośników	teleskopowych	na	rynku	używanego	sprzętu	spowodowała	
znaczny	wzrost	średniej	ceny	o	31%	w	porównaniu	z	III	kwartałem	ubiegłego	roku.

Liczba jednostek sprzętu sprzedana przez Ritchie Bros. w Europie

Sprzęt budowlany
Podnośniki teleskopowe

•	Holandia

•	Wielka	Brytania

• Hiszpania

•	Włochy

•	Niemcy

•	Wielka	Brytania

•	Holandia

• Hiszpania

•	Włochy

• Francja

31%	w	tym	samym	kraju 
63%	w	Europie 
6%	poza	Europą

33%	w	tym	samym	kraju 
64%	w	Europie 
3%	poza	Europą

Ritchie Bros. – dane dotyczące sprzedaży (Europa)

III kw. 2020 r. III kw. 2021 r.

Najlepiej sprzedające się marki 
według wielkości sprzedaży
(na	podstawie	liczby	sprzedanych	
jednostek)

Lokalizacja nabywców

Najczęstsze lokalizacje 
nabywców
(na	podstawie	liczby	 
sprzedanych	jednostek)

Średnia cena

•	JCB 
• Manitou 
•	Merlo

• Manitou 
•	JCB 
• Dieci

20.568	euro 29.205	euro
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5 najbardziej poszukiwanych marek | Najbardziej aktywne kraje według sprzedaży
Na	podstawie	liczby	zapytań	(e-maile,	rozmowy	telefoniczne)	kierowanych	do	sprzedawców

W	III	kwartale	2021	r.	w	serwisie	Mascus	wystawiono	na	sprzedaż	mniej	używanych	wózków	widłowych	diesel	
w	porównaniu	z	2020	r.	Liczba	maszyn	wystawionych	na	sprzedaż	w	tym	roku	pozostawała	niższa	niż	w	
roku	ubiegłym.	Mimo	to	ogólny	popyt	w	III	kwartale	2021	r.	był	wyższy	niż	w	ubiegłym	roku.	Liczba	połączeń	
telefonicznych	od	nabywców	do	sprzedawców	wzrosła	o	35%,	a	liczba	e-maili	z	zapytaniami	spadła	o	8%	w	
porównaniu	z	III	kwartałem	2020	r.

Liczba jednostek sprzętu wystawiona na sprzedaż w serwisie Mascus w Europie

Sprzęt do transportu i przeładunku materiałów na wysokościach
Wózki widłowe diesel

Mascus – dane dotyczące ofert (Europa)
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W	III	kwartale	2021	r.	firma	Ritchie	Bros.	sprzedała	w	Europie	o	30%	mniej	wózków	widłowych	diesel	niż	w	III	
kwartale	2020	r.	Jednocześnie	zarejestrowano	11%	wzrost	średniej	ceny	w	porównaniu	z	tym	samym	okresem	w	
ubiegłym	roku.	

Liczba jednostek sprzętu sprzedana przez Ritchie Bros. w Europie

Sprzęt do transportu i przeładunku materiałów na wysokościach
Wózki widłowe diesel

•	Holandia

• Hiszpania

• Francja

•	Włochy

•	Wielka	Brytania

•	Włochy

•	Holandia

•	Wielka	Brytania

• Hiszpania

• Francja

48%	w	tym	samym	kraju	 
45%	w	Europie 
7%	poza	Europą

33%	w	tym	samym	kraju	 
64%	w	Europie 
3%	poza	Europą

Ritchie Bros. – dane dotyczące sprzedaży (Europa)

III kw. 2020 r. III kw. 2021 r.

Najlepiej sprzedające się marki 
według wielkości sprzedaży
(na	podstawie	liczby	sprzedanych	
jednostek)

Lokalizacja nabywców

Najczęstsze lokalizacje 
nabywców
(na	podstawie	liczby	 
sprzedanych	jednostek)

Średnia cena

• Hyster 
•	Linde 
•	CAT

•	Maximal 
•	Linde 
•	Toyota

5.009	euro 5.549	euro
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5 najbardziej poszukiwanych marek | Najbardziej aktywne kraje według sprzedaży
Na	podstawie	liczby	zapytań	(e-maile,	rozmowy	telefoniczne)	kierowanych	do	sprzedawców

Mimo	że	liczba	podnośników	koszowych	wystawionych	na	sprzedaż	w	serwisie	Mascus	w	I	i	II	kwartale	2021	
r.	była	większa	niż	w	poprzednim	roku,	w	III	kwartale	na	sprzedaż	wystawiono	nieco	mniej	podnośników	w	
porównaniu	z	rokiem	2020.	Jednocześnie	popyt	w	III	kwartale	2021	r.	był	znacznie	wyższy	niż	w	ubiegłym	roku.	
W	porównaniu	z	III	kwartałem	2020	r.	liczba	połączeń	telefonicznych	i	e-maili	z	zapytaniami	nabywców	do	
sprzedawców	wzrosła	odpowiednio	o	99%	i	6%.

Liczba jednostek sprzętu wystawiona na sprzedaż w serwisie Mascus w Europie

Sprzęt do transportu i przeładunku materiałów na wysokościach
Podnośniki koszowe

Mascus – dane dotyczące ofert (Europa)
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W	III	kwartale	2021	r.	firma	Ritchie	Bros.	sprzedała	w	Europie	o	59%	mniej	podnośników	koszowych	niż	w	III	
kwartale	2020	r.	Jednocześnie	odnotowano	9-procentowy	wzrost	średniej	ceny	w	porównaniu	z	tym	samym	
okresem	w	ubiegłym	roku.

Liczba jednostek sprzętu sprzedana przez Ritchie Bros. w Europie

Sprzęt do transportu i przeładunku materiałów na wysokościach
Podnośniki koszowe

•	Holandia

• Hiszpania

•	Wielka	Brytania

• Francja

•	Włochy

•	Holandia

• Hiszpania

•	Wielka	Brytania

• Francja

•	Włochy

42%	w	tym	samym	kraju 
55%	w	Europie 
3%	poza	Europą

33%	w	tym	samym	kraju 
59%	w	Europie 
8%	poza	Europą

Ritchie Bros. – dane dotyczące sprzedaży (Europa)

III kw. 2020 r. III kw. 2021 r.

Najlepiej sprzedające się marki 
według wielkości sprzedaży
(na	podstawie	liczby	sprzedanych	
jednostek)

Lokalizacja nabywców

Najczęstsze lokalizacje 
nabywców
(na	podstawie	liczby	 
sprzedanych	jednostek)

Średnia cena

•	Haulotte 
•	JLG 
•	Genie

•	Genie 
•	Haulotte 
•	JLG 

7.601		euro 8.257	euro



Aukcje na żywo bez cen minimalnych

▸  40	placów	aukcyjnych	na	całym	świecie	z	 
	możliwością	bezpiecznego	przechowywania		 		
	sprzętu	i	przeprowadzenia	inspekcji	przez	nabywcę

▸  Rocznie	ponad	350	aukcji	na	żywo	i	online	bez				
cen	minimalnych

▸  Pewność	sprzedaży

Ogłoszenia online

▸  Najszybciej	rozwijający	się	serwis	z	ogłoszeniami			
	dotyczącymi	sprzedaży	ciężkiego	sprzętu	z	liczbą		
	ponad	400	000	ofert

Platforma do zarządzania, analizy danych i 
sprzedaży sprzętu

▸  System	zarządzania	sprzętem

▸  Trendy	rynkowe	i	narzędzia	do	ustalania	cen
▸  Zmaksymalizuj	wartość	sprzętu,	wybierając	
metodę	sprzedaży

Sprzedaż internetowa z ceną wywoławczą

▸  Kontrola	nad	ceną	i	czasem	sprzedaży

▸  Wygodna	sprzedaż	sprzętu	z	dowolnego	 
	placu	aukcyjnego

▸  Spokój	nabywcy	dzięki	certyfikatowi	IronClad		 			
	Assurance®,	który	potwierdza	stan	sprzętu

Ritchie	Bros.	łączy	nabywców	i	sprzedawców	sprzętu	ciężkiego	za	pośrednictwem	globalnej	sieci	kompleksów	
aukcyjnych	i	internetowych	kanałów	sprzedaży.	Ritchie	Bros.	Auctioneers	i	IronPlanet	oferują	wielokanałowe,	
sprawdzone,	przejrzyste,	uczciwe	i	wygodne	rozwiązania.

Rozwiązania dotyczące porównywania i analizy danych

▸  Dane	dotyczące	wynajmu	sprzętu

▸  Pomoc	w	zakresie	sprzedaży	sprzętu

▸  Wycena	floty

O firmie Ritchie Bros.
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