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Introduksjon

Den beste tiden å selge overskuddsutstyr på er nå! 
 
Takk for at du viser interesse for den nyeste markedstrendrapporten vår. I denne Q3 2021-utgaven har vi 
fokusert på anleggsmaskiner, utstyr og løfte-/materialhåndteringsutstyr i Europa. Levering av nytt utstyr 
har blitt et velkjent problem i alle bransjer for tiden. Dette påvirker ikke bare bygg- og anleggssektoren, men 
også landbruks- og transportsektoren. Leveringstiden på nytt utstyr på visse produkter og merker har blitt 
forsinket frem til midten/slutten av 2022 og noen helt til 2023. 
 
Som et resultat av dette har etterspørselen etter brukt utstyr økt. Dette kombinert med økningen i priser på 
nytt utstyr, har gjort at prisene på brukt utstyr også har økt betydelig, måned etter måned. Auksjonsprisene 
påvirkes av svingninger i tilbud og etterspørsel, og med mindre tilbud i markedet, kan utstyr nå oppnå 
høyere priser under en budrunde. Samtidig er det registrert flere kjøpsforespørsler på plattformene våre, 
noe som bekreftes av dataene våre fra tredje kvartal.  
 
Det betyr at det ikke finnes noe bedre tidspunkt å selge overskuddsutstyr til en høyere pris på enn akkurat 
NÅ. Vi hjelper deg gjerne med å finne de nødvendige kanalene du trenger for å nå et verdensomspennende 
kjøperpublikum, enten det er på våre auksjoner, på våre markedsplasser eller for å bistå deg i selve 
salgsprosessen.

  Jeroen Rijk 
  SVP, Managing Director,  
  EMEA & LATAM
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Topp 5 - Mest etterspurte merker | Mest aktive land som kjøper
Basert på antall kjøpsforespørsler (e-post, telefonsamtaler) til selgere

Ettersom de fleste OEM-er melder om lengre produksjons- og leveringstider av nytt anleggsutstyr og 
lastebiler, forårsaket av forsinkelser i komponentforsyningen på grunn av koronakrisen, førte den økende 
etterspørselen også til en mangel på brukt utstyr i tredje kvartal i år. I løpet av tredje kvartal 2021 økte 
antall brukte minigravere oppført for salg på Mascus gradvis sammenlignet med forrige kvartal, noe som 
da minsket forskjellene sammenlignet med tredje kvartal 2020.  Det økte behovet for utstyr gjenspeiles 
også i kjøperens telefonkontaktpreferanser, der de kan få en umiddelbar respons fra selgere. Antall 
telefonsamtaler om minigravere fra kjøpere til selgere økte med +10 %, mens antall e-postforespørsler ble 
redusert med -13 % sammenlignet med tredje kvartal 2020.

Antall enheter oppført for salg på Mascus i Europa

Anleggsmaskiner
Minigravere

Mascus listedata (Europa)
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Bestselgende merker etter 
volum
(basert på  antall solgte enheter) 

Kjøpers lokasjoner

Topp – kjøpers land
(basert på  antall solgte enheter) 

• Nederland

• Storbritannia

• Italia

• Spania

• Frankrike

• Storbritannia

• Nederland

• Spania

• Italia

• Tyskland

Q3 2020 Q3 2021

I løpet av tredje kvartal 2021 solgte Ritchie Bros. -28 % færre minigravere over hele Europa sammenlignet 
med tredje kvartal 2020, noe som igjen gjenspeiler mangelen på anleggsutstyr på markedet. Den dårligere 
tilgjengeligheten førte til en medianprisøkning på +22 % sammenlignet med tredje kvartal i fjor. 

Antall enheter solgt av Ritchie Bros. i Europa

Anleggsmaskiner
Minigravere

Median pris

38% innen samme land 
60% innen Europa 
2% utenfor Europa

49% innen samme land 
50% innen Europa 
1% utenfor Europa

Ritchie Bros. salgsdata (Europa)

• Yanmar 
• Kubota 
• Volvo

• Kubota 
• Yanmar 
• Hitachi

10.995 EUR 13.448 EUR
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I løpet av tredje kvartal 2021 var antall brukte teleskoptrucker oppført på Mascus lavere enn i tredje kvartal 
2020. På etterspørselssiden økte antall telefonsamtaler fra kjøpere til selgere med +12 %, mens antall 
e-postforespørsler ble redusert med -9 % sammenlignet med i fjor.

Antall enheter oppført for salg på Mascus i Europa

Anleggsmaskiner
Teleskoptrucker

Mascus listedata (Europa)

Topp 5 - Mest etterspurte merker | Mest aktive land som kjøper
Basert på antall kjøpsforespørsler (e-post, telefonsamtaler) til selgere
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I løpet av tredje kvartal 2021 solgte Ritchie Bros -47 % færre teleskoptrucker over hele Europa sammenlignet 
med tredje kvartal 2020. Den dårligere tilgjengeligheten av teleskoptrucker på markedet for brukt utstyr førte 
til en betydelig medianprisøkning på +31 % sammenlignet med tredje kvartal i fjor.  

Antall enheter solgt av Ritchie Bros. i Europa

Anleggsmaskiner
Teleskoptrucker

• Nederland 
• Storbritannia 
• Spaina 
• Italia 
• Tyskland

• Storbritannia 
• Nederland 
• Spaina 
• Italia 
• Frankrike

Q3 2020 Q3 2021

31% innen samme land  
63% innen Europa 
6% utenfor Europa

33% innen samme land  
64% innen Europa 
3% utenfor Europa

Ritchie Bros. salgsdata (Europa)

Bestselgende merker etter 
volum
(basert på  antall solgte enheter) 

Kjøpers lokasjoner

Topp – kjøpers land
(basert på  antall solgte enheter) 

Median pris

• JCB 
• Manitou 
• Merlo

• Manitou 
• JCB 
• Dieci

20.568 EUR 29.205 EUR
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Det var færre brukte gaffeltrucker oppført på Mascus i tredje kvartal 2021, sammenlignet med 2020. Antall 
enheter oppført for salg var lavere i år sammenlignet med i fjor. Den samlede etterspørselen i tredje kvartal 
2021 var imidlertid høyere sammenlignet med i fjor. Antall telefonsamtaler fra kjøpere til selgere økte med 
+35 %, mens antall e-postforespørsler ble redusert med -8 % sammenlignet med tredje kvartal 2020.

Antall enheter oppført for salg på Mascus i Europa

Løfte- og materialhåndteringsutstyr 
Gaffeltrucker

Mascus listedata (Europa)

Topp 5 - Mest etterspurte merker | Mest aktive land som kjøper
Basert på antall kjøpsforespørsler (e-post, telefonsamtaler) til selgere
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I løpet av tredje kvartal 2021 solgte Ritchie Bros -30 % færre gaffeltrucker over hele Europa sammenlignet 
med tredje kvartal 2020. Samtidig ble en medianprisøkning på +11 % registrert, sammenlignet med samme 
periode i fjor.  

Antall enheter solgt av Ritchie Bros. i Europa

Løfte- og materialhåndteringsutstyr 
Gaffeltrucker

• Nederland

• Spania

• Frankrike

• Italia

• Storbritannia

• Italia

• Nederland

• Storbritannia

• Spania

• Frankrike

Q3 2020 Q3 2021

48% innen samme land 
45% innen Europa 
7% utenfor Europa

33% innen samme land 
64% innen Europa 
3% utenfor Europa

Ritchie Bros. salgsdata (Europa)

Bestselgende merker etter 
volum
(basert på  antall solgte enheter) 

Kjøpers lokasjoner

Topp – kjøpers land
(basert på  antall solgte enheter) 

Median pris

• Hyster 
• Linde 
• CAT

• Maximal 
• Linde 
• Toyota

5.009 EUR 5.549 EUR
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Selv om antall lifter til salgs på Mascus i første og andre kvartal 2021 var høyere enn året før, var det i tredje 
kvartal noen færre lifter til salgs sammenlignet med 2020. Samtidig var etterspørselen i tredje kvartal 2021 
betydelig høyere sammenlignet med i fjor. Antall telefonsamtaler og e-postforespørsler fra kjøpere til selgere 
økte med henholdsvis +99 % og +6 %, sammenlignet med tredje kvartal 2020.

Antall enheter oppført for salg på Mascus i Europa

Løfte- og materialhåndteringsutstyr 
Lifter

Mascus listedata (Europa)

Topp 5 - Mest etterspurte merker | Mest aktive land som kjøper
Basert på antall kjøpsforespørsler (e-post, telefonsamtaler) til selgere
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I løpet av tredje kvartal 2021 solgte Ritchie Bros -59 % færre lifter over hele Europa sammenlignet med tredje 
kvartal 2020. Samtidig ble en medianprisøkning på +9% registrert, sammenlignet med samme periode i fjor. 

Antall enheter solgt av Ritchie Bros. i Europa

Løfte- og materialhåndteringsutstyr 
Lifter

• Nederland

• Spania

• Storbritannia

• Frankrike

• Italia

• Nederland

• Spania

• Storbritannia

• Frankrike

• Italia

Q3 2020 Q3 2021

42% innen samme land 
55% innen Europa 
3% outside Europa

33% innen samme land 
59% innen Europa 
8% outside Europa

Ritchie Bros. salgsdata (Europa)

Bestselgende merker etter 
volum
(basert på  antall solgte enheter) 

Kjøpers lokasjoner

Topp – kjøpers land
(basert på  antall solgte enheter) 

Median pris

• Haulotte 
• JLG 
• Genie

• Genie 
• Haulotte 
• JLG 

7.601  EUR 8.257 EUR



Uforbeholdne LIVE auksjoner

▸  40 auksjonssteder globalt med sikker  
 lagrings- og kjøperinspeksjon 

▸  350+ live og online uforbeholdne auksjoner i året

▸  Sikkerhet for salg

Online markedsplass

▸  Raskest voksende online markedsplass  
 med over 400 000 oppføringer

Inventar,  datainnsikt og disposisjonsplattform 

▸  Inventory management system

▸  Markedstrender og prisverktøy 

▸  Maksimer verdien av utstyr gjennom valg  
 av disposisjon

Reservert online markedsplass

▸  Kontroll over salgsprisen og tidspunktet  
 for salget 

▸  Objektet selges fra der det står

▸  Kjøpers tillit fra IronClad Assurance®  
 equipment condition certification

Ritchie Bros. kobler kjøpere og selgere gjennom et globalt nettverk av auksjonsfasiliteter og online salgskanaler. 
Ritchie Bros. Auksjoner, IronPlanet og Mascus gir deg flerkanals, pålitelige løsninger som er oversiktlige, rettferdige 
og praktiske.

Benchmarkingløsninger for dataintelligens  
og ytelse 

▸  Analyse av utleie

▸  Salgsstøtte for utstyr

▸  Verdisetting av flåter

Om Ritchie Bros.
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