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In dit rapport bieden we waardevolle inzichten in een aantal 
markttrends op het gebied van gebruikt materieel in Europa, 
gebaseerd op gegevens die beschikbaar zijn via Ritchie Bros., de 
wereldleider op het gebied van de verkoop van zware machines en 
industriële voertuigen, en Mascus, de toonaangevende Europese 
online marktplaats voor zwaar materieel en industriële voertuigen.

 Ritchie Bros. - Veilingen zonder limieten

 Mascus - Online advertenties

 Centraal- en Oost-Europa

 West- en Zuid-Europa

 Scandinavië en Baltische staten

Inleiding

Bronnen

Regio's
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Top 5 - Meest gevraagde merken | Meest actieve kopers landen
Gebaseerd op het aantal koopaanvragen (e-mails, telefoongesprekken) aan verkopers

In het tweede kwartaal van 2021 is de afname van het aantal gebruikte rupsgraafmachines dat op Mascus te 
koop werd aangeboden versterkt in vergelijking met het tweede kwartaal van 2020. Door vertragingen in OEM-
productielijnen in verband met de COVID-19-gezondheidscrisis worden kopers nu al enkele maanden in de richting 
van de markt voor gebruikt materieel geduwd. Als gevolg daarvan was de vraag naar gebruikte rupsgraafmachines 
in het tweede kwartaal van 2021 nog steeds groot. Verzoeken van kopers en verkopers via telefoon en e-mail zijn 
respectievelijk met +103% en +16% gestegen ten opzichte van het tweede kwartaal van 2020. 

Aantal machines te koop op Mascus Europa

Bouwmachines
Rupsgraafmachines

Advertentiegegevens Mascus (Europa)
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• Nederland

• Verenigd Koninkrijk

• Frankrijk

• Italië

• Zweden

• Nederland

• Verenigd Koninkrijk

• Frankrijk

• Spanje

• Italië

In het tweede kwartaal van 2021 heeft Ritchie Bros. iets minder rupsgraafmachines verkocht in Europa dan in het 
tweede kwartaal van 2020. Het aantal verkochte rupsgraafmachines bleef op hetzelfde niveau als in het eerste 
kwartaal van dit jaar, wat een geweldige prestatie is gezien het tekort aan bouwmaterieel op de markt. 

Aantal door Ritchie Bros. verkochte machines in Europa

Bouwmachines
Rupsgraafmachines

27% binnen hetzelfde land 
64% binnen Europa 
9% buiten Europa

32% binnen hetzelfde land 
62% binnen Europa 
6% buiten Europa

Verkoopgegevens Ritchie Bros. (Europa)

Q2 2020 Q2 2021

Best verkopende merken op 
volume
(gebaseerd op het aantal  
verkochte machines)

Koperslocaties

Top koperslocaties
(gebaseerd op het aantal  
verkochte machines)

Gemiddelde prijs

• Caterpillar 
• Komatsu 
• Hitachi

• Volvo 
• Komatsu 
• Caterpillar

37.976 EUR 40.306 EUR
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Top 5 - Meest gevraagde merken | Meest actieve kopers landen
Gebaseerd op het aantal koopaanvragen (e-mails, telefoongesprekken) aan verkopers

In het tweede kwartaal van 2021 was het aantal gebruikte schaarliften dat op Mascus te koop werd aangeboden 
hoger dan in het tweede kwartaal van 2020. Door vertragingen in OEM-productielijnen in verband met de COVID-
19-gezondheidscrisis worden kopers nu al enkele maanden in de richting van de markt voor gebruikt materieel 
geduwd. Als gevolg daarvan bleef de vraag naar gebruikte schaarliften in het tweede kwartaal van 2021 groot. 
Verzoeken van kopers en verkopers via telefoon en e-mail zijn respectievelijk met +155% en +27% gestegen ten 
opzichte van het tweede kwartaal van 2020.

Aantal machines te koop op Mascus Europa

Bouwmachines
Schaarliften

Advertentiegegevens Mascus (Europa)
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In het tweede kwartaal van 2021 heeft Ritchie Bros. meer schaarliften verkocht in Europa dan in het tweede 
kwartaal van 2020. Het aantal verkochte schaarliften bleef dit jaar op hetzelfde niveau als in het eerste kwartaal.

Aantal door Ritchie Bros. verkochte machines in Europa

Bouwmachines
Schaarliften

• Nederland

• Verenigd Koninkrijk

• Spanje

• Italië

• Duitsland

• Nederland

• Verenigd Koninkrijk

• Frankrijk

• Italië

• Portugal

30% binnen hetzelfde land 
58% binnen Europa 
12% buiten Europa

44% binnen hetzelfde land 
52% binnen Europa 
4% buiten Europa

Verkoopgegevens Ritchie Bros. (Europa)

Q2 2020 Q2 2021

Best verkopende merken op 
volume
(gebaseerd op het aantal  
verkochte machines)

Koperslocaties

Top koperslocaties
(gebaseerd op het aantal  
verkochte machines)

Gemiddelde prijs

• Genie 
• JLG 
• Haulotte

• JLG 
• Genie 
• Haulotte

3.880 EUR 3.116 EUR
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Top 5 - Meest gevraagde merken | Meest actieve kopers landen
Gebaseerd op het aantal koopaanvragen (e-mails, telefoongesprekken) aan verkopers

In het tweede kwartaal van 2021 werden er minder gebruikte trekkers te koop aangeboden op Mascus in 
vergelijking met 2020. Het aantal te koop aangeboden machines was dit jaar constant lager dan vorig jaar. De 
totale vraag in het tweede kwartaal van 2021 was echter veel hoger dan vorig jaar. Verzoeken van kopers en 
verkopers via telefoon zijn met 94% toegenomen terwijl verzoeken via e-mail iets zijn afgenomen met -2% in 
vergelijking met het tweede kwartaal van 2020.

Aantal machines te koop op Mascus Europa

Transportmaterieel
Trekkers

Advertentiegegevens Mascus (Europa)
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In het tweede kwartaal van 2021 heeft Ritchie Bros. meer trekkers verkocht in Europa dan in het tweede kwartaal 
van 2020. Dit volume verkochte machines vertegenwoordigt een stijging van 37% in vergelijking met dezelfde 
periode vorig jaar. 

Aantal door Ritchie Bros. verkochte machines in Europa

Transportmaterieel
Trekkers

• Nederland

• Frankrijk

• Italië

• Duitsland

• Spanje

• Spanje

• Frankrijk

• Nederland

• Italië

• Duitsland

65% binnen hetzelfde land  
26% binnen Europa 
9% buiten Europa

59% binnen hetzelfde land  
31% binnen Europa 
10% buiten Europa

Verkoopgegevens Ritchie Bros. (Europa)

Q2 2020 Q2 2021

Best verkopende merken op 
volume
(gebaseerd op het aantal  
verkochte machines)

Koperslocaties

Top koperslocaties
(gebaseerd op het aantal  
verkochte machines)

Gemiddelde prijs

• MAN 
• Mercedes-Benz 
• Renault

• Iveco 
• DAF 
• Renault

5.263 EUR 12.108 EUR
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Top 5 - Meest gevraagde merken | Meest actieve kopers landen
Gebaseerd op het aantal koopaanvragen (e-mails, telefoongesprekken) aan verkopers

In het tweede kwartaal van 2021 werden er minder gebruikte bestelwagens te koop aangeboden op Mascus in 
vergelijking met 2020. De vraag in het tweede kwartaal van 2021 was ook groter dan vorig jaar. Verzoeken van 
kopers en verkopers via telefoon en e-mail zijn respectievelijk met +83% en +11% gestegen ten opzichte van het 
tweede kwartaal van 2020.

Aantal machines te koop op Mascus Europa

Transportmaterieel
Bestelwagens

Advertentiegegevens Mascus (Europa)
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In het tweede kwartaal van 2021 heeft Ritchie Bros. aanzienlijk minder bestelwagens verkocht in Europa 
dan in het tweede kwartaal van 2020. Dit volume verkochte items vertegenwoordigt een daling van -49% in 
vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Aantal door Ritchie Bros. verkochte machines in Europa

Transportmaterieel
Bestelwagens

• Nederland

• Frankrijk

• Italië

• Duitsland

• Zwitserland

• Spanje

• Nederland

• Frankrijk

• Italië

• Zwitserland

32% binnen hetzelfde land 
67% binnen Europa 
1% buiten Europa

58% binnen hetzelfde land 
42% binnen Europa 

Verkoopgegevens Ritchie Bros. (Europa)

Q2 2020 Q2 2021

Best verkopende merken op 
volume
(gebaseerd op het aantal  
verkochte machines)

Koperslocaties

Top koperslocaties
(gebaseerd op het aantal  
verkochte machines)

Gemiddelde prijs

• Ford 
• Renault 
• Fiat

• Renault 
• Fiat 
• Mercedes-Benz 

5.996 EUR 3.326 EUR



Live veilingen zonder limieten

▸  40 veilinglocaties wereldwijd met beveiligde  
 opslag en kopersinspectie

▸  Meer dan 350 online veilingen zonder limieten     
 per jaar

▸  Gegarandeerde verkoop

Online advertentiesite voor machines

▸  Snelst groeiende online service voor het aanbieden  
 van materieel met meer dan 400.000 advertenties

Platform voor inventarisatie, inzichten in  
gegevens en verkoop

▸  Voorraadbeheersysteem

▸  Markttrends en tools voor prijsbepaling

▸  Maximaliseer de waarde van materieel  
 door te verkopen via het best passende      
 verkoopkanaal

Online marktplaats met limieten

▸  Controle over de prijs en timing van uw verkoop

▸  Gemak van verkoop vanaf uw locatie

▸  Vertrouwen van kopers door  
IronClad Assurance®-garantiecertificaat

Ritchie Bros. verbindt kopers en verkopers van materieel via een wereldwijd netwerk van veiling- en andere online 
verkoopkanalen. Ritchie Bros.biedt u betrouwbare multi-channel oplossingen die transparant, eerlijk en handig zijn.

Data-intelligentie en performance  
benchmarking-oplossingen

▸  Analyses van verhuurmaterieel

▸  Ondersteuning bij de verkoop van materieel

▸  Vloottaxaties

Over Ritchie Bros.
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