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W tym raporcie przedstawiliśmy cenne informacje na temat 
niektórych trendów na europejskim rynku używanych maszyn na 
podstawie danych pochodzących od Ritchie Bros. – światowego lidera 
w zakresie sprzedaży maszyn ciężkich i pojazdów przemysłowych 
– oraz Mascus – czołowego w Europie serwisu ogłoszeniowego z 
używanymi maszynami ciężkimi i pojazdami przemysłowymi.

 Ritchie Bros. - aukcje bez ceny minimalnej

 Mascus - serwis ogłoszeniowy online

 Europa Środkowa i Wschodnia

 Europa Zachodnia i Południowa

 Kraje skandynawskie i bałtyckie

Wstęp

Źródła danych

Regiony wzięte pod uwagę
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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 II kwartale 2021 roku zaobserwowaliśmy spadek liczby używanych koparek gąsienicowych wystawionych na 
sprzedaż w serwisie Mascus w porównaniu z II kwartałem 2020 roku. Opóźnienia w dostawach od producentów 
oryginalnego sprzętu związane z kryzysem zdrowotnym spowodowanym przez COVID-19 w ostatnich miesiącach 
skłoniły kupujących do zwrócenia się w stronę rynku maszyn używanych. W związku z tym popyt na używane 
koparki gąsienicowe w II kwartale 2021 r. był nadal wysoki. Liczba połączeń telefonicznych i e-maili z zapytaniami 
nabywców do sprzedawców wzrosła odpowiednio o 103% i 16% w porównaniu z II kwartałem 2020 r. 

Liczba jednostek sprzętu wystawionych na sprzedaż w serwisie Mascus w Europie

Sprzęt budowlany
Koparki gąsienicowe

Mascus – dane dotyczące ofert (Europa)
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• Holandia

• Wieka Brytania

• Francja

• Włochy

• Szwecja

• Holandia

• Wieka Brytania

• Francja

• Hiszpania

• Włochy

W II kwartale 2021 r. fi rma Ritchie Bros. sprzedała w Europie nieco mniej koparek gąsienicowych niż w II kwartale 
2020 r. Liczba sprzedanych koparek gąsienicowych pozostała na tym samym poziomie co w I kwartale tego roku. 
Jest to doskonały wynik, biorąc pod uwagę niedobór sprzętu budowlanego na rynku. 

Liczba jednostek sprzętu sprzedanych przez Ritchie Bros. w Europie

Sprzęt budowlany
Koparki gąsienicowe

27% w tym samym kraju
64% w Europie
9% poza Europą

32% w tym samym kraju
62% w Europie
6% poza Europą

Ritchie Bros. – dane dotyczące 

II kw. 2020 r. II kw. 2021 r.

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

Lokalizacje nabywców

Najczęstsze lokalizacje 
nabywców
(na podstawie liczby 
sprzedanych jednostek)

Średnia cena

• Caterpillar
• Komatsu
• Hitachi

• Volvo
• Komatsu
• Caterpillar

37.976 EUR 40.306 EUR
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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 II kwartale 2021 r. w serwisie Mascus wystawiono na sprzedaż więcej podnośników nożycowych niż w 
II kwartale 2020 r. Opóźnienia w dostawach od producentów oryginalnego sprzętu związane z kryzysem 
zdrowotnym spowodowanym przez COVID-19 w ostatnich miesiącach skłoniły kupujących do zwrócenia się w 
stronę rynku maszyn używanych. W związku z tym w II kwartale 2021 r. popyt na używane podnośniki nożycowe 
nadal utrzymywał się na wysokim poziomie. W porównaniu z II kwartałem 2020 r. liczba połączeń telefonicznych i 
e-maili z zapytaniami nabywców do sprzedawców wzrosła odpowiednio o +155% i +27%.

Liczba jednostek sprzętu wystawionych na sprzedaż w serwisie Mascus w Europie

Sprzęt budowlany
Podnośniki nożycowe

Mascus – dane dotyczące ofert (Europa)
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W II kwartale 2021 r. fi rma Ritchie Bros. sprzedała w Europie więcej podnośników nożycowych niż w II kwartale 
2020 r. Liczba sprzedanych podnośników nożycowych pozostała na tym samym poziomie co w I kwartale 
bieżącego roku.

Liczba jednostek sprzętu sprzedanych przez Ritchie Bros. w Europie

Sprzęt budowlany
Podnośniki nożycowe

• Holandia

• Wieka Brytania

• Hiszpania

• Włochy

• Niemcy

• Holandia

• Wieka Brytania

• Francja

• Włochy

• Portugalia

30% w tym samym kraju
58% w Europie
12% poza Europą

44% w tym samym kraju
52% w Europie
4% poza Europą

Ritchie Bros. – dane dotyczące 

II kw. 2020 r. II kw. 2021 r.

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

Lokalizacje nabywców

Najczęstsze lokalizacje 
nabywców
(na podstawie liczby 
sprzedanych jednostek)

Średnia cena

• Genie
• JLG
• Haulotte

• JLG
• Genie
• Haulotte

3.880 EUR 3.116 EUR
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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 II kwartale 2021 r. w serwisie Mascus wystawiono na sprzedaż mniej ciągników siodłowych w porównaniu z 
2020 r. Liczba maszyn wystawionych na sprzedaż w tym roku pozostawała niższa niż w roku ubiegłym. Mimo to 
ogólny popyt w II kwartale 2021 r. był znacznie wyższy niż w ubiegłym roku. Liczba połączeń telefonicznych od 
nabywców do sprzedawców wzrosła o 94%, a liczba e-maili z zapytaniami nieznacznie spadła o 2% w porównaniu 
z II kwartałem 2020 r.

Liczba jednostek sprzętu wystawionych na sprzedaż w serwisie Mascus w Europie

Maszyny transportowe
Ciągniki siodłowe

Mascus – dane dotyczące ofert (Europa)
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W II kwartale 2021 r. fi rma Ritchie Bros. sprzedała w Europie więcej ciągników siodłowych niż w II kwartale 2020 r. 
Liczba sprzedanych jednostek wzrosła o 37% w porównaniu z tym samym okresem w ubiegłym roku. 

Liczba jednostek sprzętu sprzedanych przez Ritchie Bros. w Europie

Maszyny transportowe
Ciągniki siodłowe

• Holandia

• Francja

• Włochy

• Niemcy

• Hiszpania

• Hiszpania

• Francja

• Holandia

• Włochy

• Niemcy

65% w tym samym kraju 
26% w Europie
9% poza Europą

59% w tym samym kraju 
31% w Europie
10% poza Europą

Ritchie Bros. – dane dotyczące 

II kw. 2020 r. II kw. 2021 r.

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

Lokalizacje nabywców

Najczęstsze lokalizacje 
nabywców
(na podstawie liczby 
sprzedanych jednostek)

Średnia cena

• MAN
• Mercedes-Benz
• Renault

• Iveco
• DAF
• Renault

5.263 EUR 12.108 EUR
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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 II kwartale 2021 r. w serwisie Mascus wystawiono na sprzedaż więcej używanych samochodów dostawczych 
niż w 2020 r. Popyt w II kwartale 2021 r. był także wyższy w porównaniu z rokiem ubiegłym. W porównaniu z II 
kwartałem 2020 r. liczba połączeń telefonicznych i e-maili z zapytaniami nabywców do sprzedawców wzrosła 
odpowiednio o 83% i 11%.

Liczba jednostek sprzętu wystawionych na sprzedaż w serwisie Mascus w Europie

Maszyny transportowe
Samochody dostawcze

Mascus – dane dotyczące ofert (Europa)
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W II kwartale 2021 r. fi rma Ritchie Bros. sprzedała w Europie znacznie mniej samochodów dostawczych niż 
w II kwartale 2020 r. Liczba sprzedanych jednostek spadła o 49% w porównaniu z tym samym okresem w 
ubiegłym roku.

Liczba jednostek sprzętu sprzedanych przez Ritchie Bros. w Europie

Maszyny transportowe
Samochody dostawcze

• Holandia

• Francja

• Włochy

• Niemcy

• Szwajcaria

• Hiszpania

• Holandia

• Francja

• Włochy

• Szwajcaria

32% w tym samym kraju
67% w Europie
1% poza Europą

58% w tym samym kraju
42% w Europie

Ritchie Bros. – dane dotyczące 

II kw. 2020 r. II kw. 2021 r.

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

Lokalizacje nabywców

Najczęstsze lokalizacje 
nabywców
(na podstawie liczby 
sprzedanych jednostek)

Średnia cena

• Ford
• Renault
• Fiat

• Renault
• Fiat
• Mercedes-Benz

5.996 EUR 3.326 EUR



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 inwentaryzacji, analizy danych 
i sprzedaży

▸  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 do analizy danych i 
porównywania skuteczności

▸  Dane dotyczące wynajmu sprzętu

▸  Pomoc w zakresie sprzedaży sprzętu

▸  Wycena floty

O fi rmie Ritchie Bros.
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