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Den här rapporten ger värdefulla insikter om några av trenderna på
marknaden för begagnad utrustning i Europa. Den är baserad på
data från Ritchie Bros., världsledande inom avyttring av tunga
maskiner och industrifordon, och Mascus, den ledande europeiska
annonstjänsten på nätet för begagnade tunga maskiner och fordon.

 Ritchie Bros. - Auktioner utan reservationspris

 Mascus - Annonser på nätet

 Central- och Östeuropa

 Väst- och Sydeuropa

 Norden och Baltikum

Introduktion

Datakällor

Inkluderade regioner
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Topp 5 – Mest efterfrågade varumärken | Mest aktiva köparländer
Baserat på antalet köpförfrågningar (e-postmeddelanden, telefonsamtal) till säljare

Under andra kvartalet 2021 var minskningen av antalet begagnade bandgrävmaskiner som lades ut till 
försäljning på Mascus framhävts jämfört med andra kvartalet 2020. Leveransförseningar från OEM-tillverkarnas 
produktionslinjer på grund av covid-19-krisen har drivit köparna mot marknaden för begagnad utrustning i flera 
månader nu. Efterfrågan på begagnade bandgrävmaskiner var därför fortsatt stark under andra kvartalet 2021, 
telefonsamtal och e-postförfrågningar från köpare till säljare ökade med +103 % respektive +16 % jämfört med 
andra kvartalet 2020. 

Antal enheter som ligger ute till försäljning på Mascus i Europa

Byggutrustning
Bandgrävare

Annonsdata från Mascus (Europa)
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• Nederländerna

• Storbritannien

• Frankrike

• Italien

• Sverige

• Nederländerna

• Storbritannien

• Frankrike

• Spanien

• Italien

Under andra kvartalet 2021 sålde Ritchie Bros. något färre bandgrävmaskiner över hela Europa jämfört med andra 
kvartalet 2020. Antalet sålda bandgrävmaskiner förblev på samma nivå som under första kvartalet i år, vilket är 
fantastiskt med tanke på bristen på byggutrustning på marknaden. 

Antal enheter som sålts av Ritchie Bros. i Europa

Byggutrustning
Bandgrävare

27% i samma land 
64% inom Europa 
9% utanför Europa

32% i samma land 
62% inom Europa 
6% utanför Europa

Försäljningsdata från Ritchie Bros. (Europa)

Kvartal 2 2020 Kvartal 2 2021

Bäst säljande varumärken 
efter volym
(baserat på antalet sålda enheter)

Köparnas plats

Länder med flest köpare
(baserat på antalet sålda enheter)

Medianpris

• Caterpillar 
• Komatsu 
• Hitachi

• Volvo 
• Komatsu 
• Caterpillar

37.976 EUR 40.306 EUR
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Topp 5 – Mest efterfrågade varumärken | Mest aktiva köparländer
Baserat på antalet köpförfrågningar (e-postmeddelanden, telefonsamtal) till säljare

Under andra kvartalet 2021 var antalet begagnade saxliftar som lades ut till försäljning på Mascus högre 
jämfört med andra kvartalet 2020. Leveransförseningar från OEM-tillverkarnas produktionslinjer på grund av 
covid-19-krisen har drivit köparna mot marknaden för begagnad utrustning i flera månader nu. Som en följd 
av detta var efterfrågan på begagnade saxliftar fortsatt stark under andra kvartalet 2021. Telefonsamtal och 
e-postförfrågningar från köpare till säljare har ökat med +155 % respektive +27 % jämfört med andra kvartalet 
2020.

Antal enheter som ligger ute till försäljning på Mascus i Europa

Byggutrustning
Saxliftar

Annonsdata från Mascus (Europa)
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Under andra kvartalet 2021 sålde Ritchie Bros. fler saxliftar över hela Europa jämfört med andra kvartalet 2020. 
Antalet sålda saxliftar höll samma nivå som under första kvartalet i år.

Antal enheter som sålts av Ritchie Bros. i Europa

Byggutrustning
Saxliftar

• Nederländerna

• Storbritannien

• Spanien

• Italien

• Tyskland

• Nederländerna

• Storbritannien

• Frankrike

• Italien

• Portugal

30% i samma land 
58% inom Europa 
12% utanför Europa

44% i samma land 
52% inom Europa 
4% utanför Europa

Försäljningsdata från Ritchie Bros. (Europa)

Kvartal 2 2020 Kvartal 2 2021

Bäst säljande varumärken 
efter volym
(baserat på antalet sålda enheter)

Köparnas plats

Länder med flest köpare
(baserat på antalet sålda enheter)

Medianpris

• Genie 
• JLG 
• Haulotte

• JLG 
• Genie 
• Haulotte

3.880 EUR 3.116 EUR



 8     

Topp 5 – Mest efterfrågade varumärken | Mest aktiva köparländer
Baserat på antalet köpförfrågningar (e-postmeddelanden, telefonsamtal) till säljare

Under det andra kvartalet år 2021 lades färre begagnade dragbilar ut till försäljning på Mascus jämfört med 
2020. Antalet enheter till salu var konstant lägre i år jämfört med förra året. Den totala efterfrågan under andra 
kvartalet 2021 var dock mycket högre jämfört med förra året. Telefonsamtalen från köpare till säljare har ökat 
med 94 % medan e-postförfrågningar har minskat något med -2 % jämfört med andra kvartalet 2020.

Antal enheter som ligger ute till försäljning på Mascus i Europa

Transportutrustning
Dragbilar

Annonsdata från Mascus (Europa)
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Under andra kvartalet 2021 sålde Ritchie Bros. fler dragbilsenheter i Europa jämfört med andra kvartalet 2020. 
Volymen sålda enheter utgör en ökning med 37 % jämfört med samma period förra året. 

Antal enheter som sålts av Ritchie Bros. i Europa

Transportutrustning
Dragbilar

• Nederländerna

• Frankrike

• Italien

• Tyskland

• Spanien

• Spanien

• Frankrike

• Nederländerna

• Italien

• Tyskland

65% i samma land  
26% inom Europa 
9% utanför Europa

59% i samma land  
31% inom Europa 
10% utanför Europa

Försäljningsdata från Ritchie Bros. (Europa)

Kvartal 2 2020 Kvartal 2 2021

Bäst säljande varumärken 
efter volym
(baserat på antalet sålda enheter)

Köparnas plats

Länder med flest köpare
(baserat på antalet sålda enheter)

Medianpris

• MAN 
• Mercedes-Benz 
• Renault

• Iveco 
• DAF 
• Renault

5.263 EUR 12.108 EUR
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Topp 5 – Mest efterfrågade varumärken | Mest aktiva köparländer
Baserat på antalet köpförfrågningar (e-postmeddelanden, telefonsamtal) till säljare

Under det andra kvartalet år 2021 lades fler begagnade skåpbilar ut till försäljning på Mascus jämfört med 
2020. Efterfrågan under andra kvartalet 2021 var också mycket högre jämfört med förra året. Telefonsamtal och 
e-postförfrågningar från köpare till säljare har ökat med +83 % respektive +11 % jämfört med andra kvartalet 
2020.

Antal enheter som ligger ute till försäljning på Mascus i Europa

Transportutrustning
Skåpbilar

Annonsdata från Mascus (Europa)
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Under andra kvartalet 2021 sålde Ritchie Bros. mycket färre skåpbilar över hela Europa jämfört med andra 
kvartalet 2020. Volymen sålda enheter utgör en minskning med -49 % jämfört med samma period förra året.

Antal enheter som sålts av Ritchie Bros. i Europa

Transportutrustning
Skåpbilar

• Nederländerna

• Frankrike

• Italien

• Tyskland

• Schweiz

• Spanien

• Nederländerna

• Frankrike

• Italien

• Schweiz

32% i samma land 
67% inom Europa 
1% utanför Europa

58% i samma land 
42% inom Europa 

Försäljningsdata från Ritchie Bros. (Europa)

Kvartal 2 2020 Kvartal 2 2021

Bäst säljande varumärken 
efter volym
(baserat på antalet sålda enheter)

Köparnas plats

Länder med flest köpare
(baserat på antalet sålda enheter)

Medianpris

• Ford 
• Renault 
• Fiat

• Renault 
• Fiat 
• Mercedes-Benz 

5.996 EUR 3.326 EUR



Liveauktioner utan reservationspris

▸  40 auktionsanläggningar globalt med säker    
 lagring och inspektion av köpare

▸  Över 350 auktioner utan reservationspris  
 live och på nätet varje år

▸  Säljförsäkran

Annonstjänst på nätet

▸  Den snabbast växande annonstjänsten för  
 utrustning på nätet med över 400 000 annonser

Plattform för lager, datainsikter och avyttring

▸  Lagerhanteringssystem

▸  Marknadstrender och prissättningsverktyg

▸  Maximera värdet på utrustningen genom  
 att välja avyttringsmetod

Reserverad webbmarknadsplats

▸  Kontroll över försäljningspriset och tidpunkten  
 för försäljningen

▸  Enkelt att sälja där produkten finns

▸  Köparens förtroende genom IronClad  
 Assurance®, certifiering av utrustningens skick

Ritchie Bros. kopplar samman köpare och säljare av utrustning genom ett globalt nätverk av auktionsanläggningar 
och försäljningskanaler på nätet. Ritchie Bros. Auctioneers och IronPlanet ger dig pålitliga lösningar via flera kanaler 
som är transparenta, rättvisa och praktiska.

Lösningar för dataintelligens och prestandatestning

▸  Uthyrningsanalys

▸  Försäljningsstöd för utrustning

▸  Utvärdering av fordonsflottor

Om Ritchie Bros.
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