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Groeifinancieringsronde voor Equippo
De digitalisering van de bouwsector

Wallenius Wilhelmsen Group, de Noors-Zweedse wereldleider in materieel en voertuiglogistiek
leidt een belangrijke financieringsronde voor de Zwitserse start-up Equippo, een full service
marktplaats voor gebruikt constructiematerieel. Equippo gebruikt AI voor het vaststellen van
prijzen en het inspectieproces. Het bedrijf zal haar marktpositie in Europa uitbreiden en investeren
in de verdere ontwikkeling van nieuwe technologieën. Het bedrijf kondigde ook de lancering van
een nieuw softwareproduct in Q2 2022 aan, waarmee bouwbedrijven vlootkosten kunnen
reduceren en de emissies gedurende de levenscyclus van hun materieelvloot kunnen verbeteren.

De marktplaats voor gebruikt materieel, die bekend staat om haar niet-goed-geld-terug-garantie, wordt
ook wel het “Zalando voor graafmachines” genoemd sinds het een wereldwijd retourbeleid introduceerde.
Hierdoor kunnen kopers van gebruikt materieel via een directe online aankoop zonder de typische risico's
transacties doen. Het technologiebedrijf gebruikt verschillende technologieën om complexe internationale
transacties mogelijk te maken, zoals een prijscalculator voor wereldwijde hoge en zware transporten en
prijsevaluaties met behulp van AI. Het bedrijf is opgericht in 2014, heeft zich uitgebreid naar Duitsland en
Frankrijk en is een belangrijke verstoring voor traditionele veilinghuizen geworden. Het heeft een snelle
groei in Europa meegemaakt terwijl de twee grootste spelers op de markt goedkeuring voor een fusie
zoeken.

De deelnemende minderheidsinvesteerders zijn de Wallenius Wilhelmsen Group en twee belangrijke
Zwitserse risicokapitaalbedrijven, btov Partners en Venture Incubator. Met deze substantiële investering is
Equippo van plan om haar marktpositie in Europa verder uit te breiden en een nieuw softwareproduct
voor bouw- en verhuurbedrijven te ontwikkelen. CEO en mede-oprichter Michael Rohmeder: “Onze
technologie voor prijsevaluatie gebruikt gegevens uit onze inspectie-app en marktinformatie in real time.
Hij is al beter dan andere hulpmiddelen en het is een ideale use case voor machine learning. Ons nieuwe
product zal deze technologie beschikbaar maken voor bouw- en verhuurbedrijven en zal een directe
impact hebben op de winstgevendheid van hun vloot door de prijzen en het moment van verkoop te
optimaliseren.” Het nieuwe softwareproduct zal ook een functie bieden om emissies bij te houden, zodat
de emissieniveaus van de vloot gemeten en gestuurd kunnen worden.

Mike Hynekamp, COO van de Wallenius Wilhelmsen group, reageert op de recente investering in de
start-up: “In het kader van onze strategie voor levenscycluslogistiek willen we graag verstorende start-ups
ondersteunen met zulke investeringen, maar ook met onze ervaring. Equippo heeft een geweldig product
gebouwd en we geloven echt dat hun bouwplaats-naar-bouwplaats-aanpak het potentieel heeft om de
volledige markt te veranderen. We kijken er naar uit om dit te ondersteunen met een nieuwe verbinding
naar onze end-to-end logistiekstrategie”.



Over Equippo
Equippo is opgericht in 2014 vanuit de overtuiging dat het
kopen en verkopen van gebruikt bouwmaterieel op de
wereldwijde markt eenvoudig en ongecompliceerd moet zijn.
Het bedrijf exploiteert een full service marktplaats en veiling,
heeft kantoren in Duitsland, Frankrijk, Nederland en België en
een internationaal team van 35 medewerkers. Belangrijke
technologieën zijn de prijsevaluatiesoftware, de inspectie-app,
de aan logistiek gerelateerde technologie en de
transactiebeheerssoftware van het bedrijf. De belangrijkste
categorieën zijn graafmachines, bulldozers, wielladers,
dumpers en materieel voor wegenbouw. Het hoofdkantoor van

het bedrijf is in Zug, Zwitserland en het werkt vanuit Rotterdam, Nederland.

MEDIAHOEK: https://www.equippo.com/en/media-corner (foto's, teksten en meer)

Over Wallenius Wilhelmsen
De Wallenius Wilhelmsen Group (OEX: WAWI) is een
marktleider in RoRo shipping en voertuiglogistiek en vervoert
auto's, trucks, rollend materieel en stukgoed over de hele
wereld. Het bedrijf exploiteert meer dan 130 vaartuigen die 16
handelsroutes naar zes continenten bedienen, een wereldwijd
distributienetwerk, 120 verwerkingscentra en 11 zeeterminals.
De Wallenius Wilhelmsen group bestaat uit Wallenius
Wilhelmsen Ocean, Wallenius Wilhelmsen Solutions, EUKOR
en ARC. Het hoofdkantoor van de groep is in Oslo,

Noorwegen. De groep heeft 8.200 werknemers in 29 landen wereldwijd.


