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Viime marraskuussa 585 konetta 
vaihtoi omistajaa 10 tuntia kestä-
neen huutokaupan aikana. Jokai-
nen huutokauppalistaan merkit-
ty kone myydään. Alinta hintaa 
ei ole, eikä koneiden myyjä saa it-
se huutaa omia koneitaan. Peli on 

selvä ja yksinkertainen, kysyntä ja 
tarjonta kohtaavat minuuttivauh-
dilla. Hyvällä tuurilla ostajan kä-
teen jää herkkupala hinnalla, jo-
ka on reilusti alle yleisen hintata-
son. Toisinkin päin voi käydä, ei-
kä silloinkaan huutoaan voi perua, 

vaikka mieli tekisi. Huutokaupan 
järjestämisen hoitaa Richie Bros. 
Auctioneers. Se on maailman suu-
rin teollisia huutokauppoja järjes-
tävä yhtiö, joka järjestää vuodes-
sa 350 huutokauppaa eri puolilla 
maailmaa. Hollannissa viisi kertaa 

vuodessa pidettävät maanraken-
nuskoneiden huutokaupat ovat 
saman yhtiön käsialaa.

Rekisteröityminen ja vakuus-
maksu
Huuto-oikeus pitää lunastaa en-

Makupala huutokaupasta

Koneet vaihtavat 
omistajaa 
minuuttitahdilla

Agravis, saksalainen Hankkija, myy vaihtokonei-
taan kahdesti vuodessa järjestettävässä suuressa 
huutokaupassa.

   Erkki Holma

Ennen huutokauppaa koneet pannaan viivasuoriin riveihin. Jokai-
nen kone on varustettu numerolla, joka näkyy huutohetkellä diginäy-
tössä, ja jolla koneen löytää myös luettelosta. Koneet ovat voittopuo-
lisesti traktoreita, mutta myös puimureita ja työkoneita on mukana.

Ennen huutokaupan alkua ostajien on rekisteröidyttävä ja annet-
tava samalla 10 000 euron vakuus. Ostajalle annetaan numerolappu, 
jonka hän huutokaupassa nostaa ylös hintatarjouksen hyväksymisen 
merkiksi.

Huutokauppayhtiön avustajat seuraavat, milloin numerolappu 
nousee tarjouksen hyväksymisen merkiksi. Kun lappuja nousee enää 
yksi, on kone myyty.

nen huutokaupan alkua rekisteröi-
tymällä ja samassa yhteydessä pi-
tää huutokauppayhtiölle luovuttaa 
10 000 euron vakuusmaksu. Suo-
malaiselle asiakkaalle vakuusjär-
jestely luontuu helpoimmin mak-
samalla tuo summa Richie Bros.in 
tilille ennen huutokauppaa. Mak-
susuorituksen mukaan on liitettä-
vä omat tilitiedot, jotta vakuusraha 
voidaan maksaa takaisin, jos kaup-

poja ei synny. Rekisteröitymisen 
yhteydessä käteen annetaan huu-
tonumero, jolla tarjoaminen ta-
pahtuu. Tuon numerolapun nos-
taminen viimeisenä on sama kuin 
kauppasopimuksen allekirjoitus. 
Sopimus on tehty ja pitää.

Koneet kentällä suorassa rivissä 
ja numerojärjestyksessä
Järjestelyjen viimeinen kierros 

Meppenin kylässä, lähellä Hol-
lannin rajaa alkaa viikkoa ennen 
huutokauppapäivää. Koneet pan-
naan viivasuoraan riviin, numero- 
ja merkkijärjestykseen. Sitä ennen 
on painettu koneluettelo, jossa on 
mainittu jokainen myytävä kone 
ja sen tärkeimmät tiedot. Kone-
luettelo on nähtävissä myös netin 
kautta.

Koneisiin voi käydä tutustumas-

sa ennen huutokauppaa, niitä voi 
halutessaan myös koekäyttää.

Myytävät koneet ajetaan kukin 
vuorollaan, numerojärjestykses-
sä myytäväksi. Koneen numero ja 
pyydettävä hinta näkyvät taulus-
sa katsomon edessä ylhäällä. Asi-
akkaat voivat istua mukavasti ka-
tetussa katsomossa ja seurata, kun 
koneet ajetaan myytäväksi erillistä 
ramppia pitkin.
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Tehdas:
E-mail: info@forsmw.com
www.forsmw.com

Yrjö Tenkanen Oy
Salo
Puh. 02 7334 385
Yrjö: 0400 825 424
Indrek: 0400 114 064
Fax. 02 7334 386
E-mail: yrjotenkanen@
 yrjotenkanen.fi 
www.yrjotenkanen.fi 

Metsä-Säämänen Oy
Puh/fax: 015 611 918
GSM: 0500 373 420
E-mail:  metsa-saamanen@
 co.inet.fi 

Vöyrin Kone ja Traktori Oy
Puh. 06-3844600
Ingvald: 044-0366675
Tom: 044-5690003
Fax. 06-3844640
www.voramaskin.fi  
E-mail: vora.maskin@
 netikka.fi 

Mecanil Oy Ab
Tel: + 358 (0)19 661 2600   
(0) 400 458 810
Fax: + 358 (0)19 616 643
E-mail: christer.nilsson@
mecanil.inet.fi 
www.mecanil.fi 

BIGAB-vaihtolavavaunu on ruotsalainen tavaramerkkisuojattu alkuperäistuote, 
josta on kehittynyt maailmanlaajuinen myyntimenestys. Puhtaan muotoilun toimi-
vaan ajatteluun yhdistämisen ansiosta on BIGAB nykyisin markkinoiden itsestään 
selvä valinta.

Unohtanut kotisivumme? BIGAB-omistajalle 
tai sinulle, joka vielä mietit omistajuutta, on 
välttämätöntä vierailla kotisivuillamme 
www.forsmw.com.

(Täältä löydät kaiken alkaen 

käyttöohjekirjoista, 

jännittävistä käyttöalueista 

varaosaluetteloihin ja 

paljon muuta).

BIGAB-valikoimasta löy-
dät nykyään laajan stan-
dardiohjelman, jossa on 
malleja neljästä tonnista 
22:een tonniin. Lisävarus-
telista on laaja ja hinnat 
kilpailukykyiset vain siksi, 
että saat mahdollisuuden 
rakentaa vaunu juuri tar-
peittesi mukaiseksi.
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Huutokaupassa on kova vauhti
Huutokaupan meklarilla on johta-
jan rooli. Huuto aloitetaan ylhääl-
tä alaspäin eli hintaa pudotetaan 
niin alas, että ensimmäinen tar-
jous tulee. Hinnat vaihtuvat no-
peasti, nopeutta vaaditaan myös 
ostajalta.

Jos taas meklarin alkuhinta on 
sellainen, että numerolappuja 
nousee heti ilmaan, meklari korot-
taa hintaa, kunnes enää yksi lappu 
nousee, jolloin kaupanteko päät-
tyy. Avustajat kirjaavat ylös osta-
jan numeron.

Huutokaupassa käytetään eng-
lannin kieltä, mutta kun tuntee 
huutokaupan pelisäännöt (jotka 
ovat samat joka puolella maail-
maa Richie Brosin huutokaupois-
sa) kaupankäynnin seuraaminen 
ei tuota ongelmia.

Koneilla ei ole takuuta
Koneet myydään huutokaupassa 
siinä kunnossa kun ne ovat myyn-
tihetkellä. Takuuta ei ole, mutta 
ostaja voi huutokaupan jälkeen 
sopia Agravisin kanssa koneen 
tarkastuksesta ja kunnostuksesta. 
Niistä Agravis tietenkin veloittaa 
erikseen. 

Huutokauppahintaan ei sisäl-
ly toimituskuluja huutokauppa-
paikalta asiakkaalle. Richie Bros 
Auctioneersillä on sopimuksia 
kuljetusliikkeiden kanssa, jotka 
huolehtivat kuljetuksista asiak-
kaan lukuun. Liikkeen palveluk-
sessa on myös henkilökuntaa eri 
maissa, myös Suomessa. Kaikista 
huutokauppaan liittyvistä asiois-
ta voi siis keskustella selvällä suo-
men kielellä.

Ostajat pääasiassa loppukäyttäjiä
Agravisilla marraskuussa toteutu-
nut huutokauppa oli viides. En-
si vuonna järjestetään kaksi huu-
tokauppaa, toinen toukokuussa 
ja toinen marraskuussa. Agravis 
myöntää, että koneiden keskihin-
ta jää hieman alle sen, mitä niistä 
saa myytäessä ne normaaliin ta-
paan liikkeestä. Huutokaupan etu 
on se, että raha tulee sisään pian 
ja isosta konemäärästä. Usein Ag-
ravis panee huutokaupan kaut-
ta myytäväksi juuri heille vierai-
ta konemerkkejä. Marraskuun 
huutokaupassa liikevaihto oli 8,4 
milj. euroa. Myytyjen koneiden 
keskihinnaksi muodostui runsaat 
14 000 euroa.

Vuosia sitten, ensimmäisillä 
huutokauppakerroilla, ostajakun-
ta oli pääasiassa kauppiaita, jot-
ka ostivat koneita huutokaupasta 
omaa myyntiään varten. Nyt osta-

jakunta on voittopuolisesti loppu-
käyttäjiä. 

Apua saa myös suomeksi
Kaikki alle 10 000 euron hintaiset 
kaupat on maksettava huutokaup-
papäivänä. Tätä kalliimmat koneet 
on maksettava 7 päivän kuluessa, 

kuitenkin ennen kuin konetta läh-
detään kuljettamaan ostajalle. Yli-
aikakorko on 18 %.

Käteinen ei käy maksuksi, hinta 
suoritetaan pankin kautta.

Seuraavat huutokaupat Mep-
penissä ovat 29. 5. 2008 ja 20.11. 
2008.

Richie Bros. Auctioneersin suo-
malainen aluepäällikkö on Mikko 
Linna, puh. 0400 549 954 ja säh-
köpostisoite on mlinna@rbaucti-
on.com. Kotisivut löytyvät osoit-
teesta www.rbauction.com.

Diginäytössä näkyy huutokaupan kohteena olevan koneen numero. Koneen tiedot löytyvät huutokaup-
paluettelosta samalla numerolla. Pyydettävä hinta näkyy koneen numeron alapuolella.

Ennen huutokauppaa koneisiin voi käydä tutustumassa ja koekäyttämässä kentällä.  Mihinkään testi-
penkkiin niitä ei kuitenkaan voi lähteä rivistä ajamaan.
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Luotettavuus on voimamme

www.deere.fi

UUDISTUNUT 
JOHN DEERE 6030-SARJA

6030
Enemmän mukavuutta: John Deere -ohjaamo tarjoaa avaruutta, hiljaisuut-       

- ta ja uutta tekniikkaa. Tämä ohjaamo on suunniteltu kuljettajan ehdoilla.

Tehokkaampaa taloudellisuutta: Väkivahvat Common Rail -moottorit 
 tarjoavat riittävästi vetositkeyttä raskaimissakin töissä.

Paremmat etukuormainominaisuudet: Jämäkkä teräsrunko on oikea
 vaihtoehtoa kestämään etukuormaintyön rasitukset. Sähköisen suunnan-
 vaihdon ansiosta työskentely on jouhevaa. Uuden ohjaamoratkaisun  
 ansiosta näkyvyys on parempi, myös kuormaimelle.

Enemmän valinnanvaraa: Malliston yläpäässä on kaksi täysin uutta 
 6-sylinteristä mallia (147 hv ja 163 hv).

-sarja
87–163 hv

www.agrimarket.fi

Tehokasta taloudellisuutta

John Deere 6230 (100 hv)

44.200
Suoran kaupan tarjous!

eur
sis. alv.
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