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I denne rapporten gir vi verdifull innsikt i noen av markedstrendene for 
brukt utstyr i Europa basert på tilgjengelige data gjennom Ritchie Bros. 
en av verdens ledende innen auksjoner av tunge maskiner og utstyr 
og Mascus den ledende europeiske online tjenesten for brukte tunge 
maskiner og nyttekjøretøy.

 Ritchie Bros. - Auksjoner uten reservasjonspriser

 Mascus - Nettannonsering

 Sentral - Øst-Europa  

 Vest - Sør-Europa 

 Norden og Baltikum

Introduksjon

Datakilder

Områder som dekkes
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Topp 5 - Mest etterspurte merker | Mest aktive land som kjøper
Basert på antall kjøpsforespørsler (e-post, telefonsamtaler) til selgere

I løpet av andre kvartal 2021 har nedgangen i antall brukte gravemaskiner som er oppført for salg på 
Mascus falt sammenlignet med Q2 2020. Leveringsforsinkelser fra OEMens produksjonslinjer knyttet til 
covid-19-helsekrisen har presset kjøpere mot bruktutstyrsmarkedet i flere måneder nå. Som et resultat 
av dette, har etterspørselen etter brukt beltegraver fortsatt vært sterk i andre kvartal 2021, telefon 
henvendelser og e-postforespørsler fra kjøpere til selgere har økt med henholdsvis +103% og +16%, 
sammenlignet med andre kvartal 2020. 

Antall enheter oppført for salg på Mascus i Europa

Anleggsmaskiner
Beltegravere

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) 

• Caterpillar 
• Komatsu 
• Hitachi

• Nederland 
• UK 
• Frankrike 
• Italia 
• Sverige

• Nederland 
• UK 
• Frankrike 
• Spaina 
• Italia

• Volvo 
• Komatsu 
• Caterpillar

Q2 2020 Q2 2021

I løpet av andre kvartal 2021, har Ritchie Bros. solgt litt mindre beltegravere over hele Europa sammenlignet 
med andre kvartal 2020.Antallet solgte gravemaskiner forble på samme nivå som i første kvartal i år, noe 
som indikerer en stor innsats med tanke på mangelen på anleggsmaskiner i markedet. 

Antall enheter solgt av Ritchie Bros. i Europa

Anleggsmaskiner
Beltegravere

Median pris 37.976 EUR

27% innen samme land 
64% innen Europa 
9% utenfor Europa

32% innen samme land 
62% innen Europa 
6% utenfor Europa

40.306 EUR

Ritchie Bros. salgsdata (Europa)
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I løpet av andre kvartal 2021 var antall sakseheiser som ble oppført for salg på Mascus høyere 
sammenlignet med andre kvartal 2020. Leveringsforsinkelser fra OEMens produksjonslinjer knyttet til covid-
19-helsekrisen har presset kjøpere mot bruktutstyrsmarkedet i flere måneder nå. Som et resultat fortsatte 
etterspørselen etter brukte sakselifter å holde seg sterk i løpet av andre kvartal 2021. Telefonhenvendelser 
og e-postforespørsler fra kjøpere til selgere har økt med henholdsvis +155% og +27%, sammenlignet med 
andre kvartal 2020.

Antall enheter oppført for salg på Mascus i Europa

Anleggsmaskiner
Sakselifter

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 andre kvartal 2021, har Ritchie Bros. har solgt flere sakselifter over hele Europa sammenlignet med 
andre kvartal 2020. Antallet solgte sakselifter holdt seg på samme nivå som i første kvartal i år.  

Antall enheter solgt av Ritchie Bros. i Europa

Anleggsmaskiner
Sakselifter

• Genie 
• JLG 
• Haulotte

• Nederland 
• UK 
• Spaina 
• Italia 
• Tyskland

• Nederland 
• UK 
• Frankrike 
• Italia 
• Portugal

• JLG 
• Genie 
• Haulotte

Q2 2020 Q2 2021

3.880 EUR

30% innen samme land  
58% innen Europa 
12% utenfor Europa

44% innen samme land  
52% innen Europa 
4% utenfor Europa

3.116 EUR

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
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Det var mindre brukte trekkvogner oppført for salg på Mascus i andre kvartal 2021 sammenlignet med 2020. 
Antall enheter notert for salg er konstant lavere i år sammenlignet med i fjor. Den samlede etterspørselen i 
andre kvartal 2021 var imidlertid mye høyere enn i fjor. Samtaler fra kjøpere til selgere har økt med 94% mens 
e-postforespørsler har gått litt ned med -2% sammenlignet med andre kvartal 2020.

Antall enheter oppført for salg på Mascus i Europa

Transport utstyr
Trekkvogner

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 andre kvartal 2021, Ritchie Bros. har solgt flere trekkvogner over hele Europa sammenlignet med 
andre kvartal 2020. Volumet av solgte enheter representerer en økning på 37% sammenlignet med samme 
periode i fjor.  

Antall enheter solgt av Ritchie Bros. i Europa

Transport utstyr
Trekkvogner

• MAN 
• Mercedes-Benz 
• Renault

• Nederland 
• Frankrike 
• Italia 
• Tyskland 
• Spaina

• Spaina 
• Frankrike 
• Nederland 
• Italia 
• Tyskland

• Iveco 
• DAF 
• Renault

Q2 2020 Q2 2021

5.263 EUR

65% innen samme land 
26% innen Europa 
9% utenfor Europa

59% innen samme land 
31% innen Europa 
10% utenfor Europa

12.108 EUR

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
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Det var flere brukte varebiler oppført for salg på Mascus i andre kvartal 2021 sammenlignet med 2020. 
Etterspørselen i andre kvartal 2021 var også høyere enn i fjor. Henvendelser og e-poster fra kjøpere til 
selgere har økt med henholdsvis +83% og +11%, sammenlignet med  andre kvartal 2020.

Antall enheter oppført for salg på Mascus i Europa

Transport utstyr
Varebiler

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 andre kvartal 2021, har Ritchie Bros. solgt langt færre varebiler over hele Europa sammenlignet 
med andre kvartal 2020. Volumet av solgte enheter representerer en nedgang på -49 % sammenlignet  med 
samme periode i fjor.   

Antall enheter solgt av Ritchie Bros. i Europa

Transport utstyr
Varebiler

• Ford 
• Renault 
• Fiat

• Nederland 
• Frankrike 
• Italia 
• Tyskland 
• Sveits

• Spaina 
• Nederland 
• Frankrike 
• Italia 
• Sveits

• Renault 
• Fiat 
• Mercedes-Benz 

Q2 2020 Q2 2021

5.996 EUR

32% innen samme land 
67% innen Europa 
1% outside Europa

58% innen samme land 
42% innen Europa

3.326 EUR

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



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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