
 
 
Japanse wereldwijde groep Sumitomo investeert in Zwitserse online 
marktplaats voor tweedehands bouwmachines Equippo 
 
 
● De wereldwijde Japanse Sumitomo Group investeert een groot bedrag in Equippo, de 

Zwitserse online marktplaats voor tweedehands bouwmachines. 
 

● Met zijn strategische en langetermijnpartner Sumitomo wil Equippo zijn activiteiten 
verder opschalen en internationaliseren en marktleider worden in Europa. 

 
● Sumitomo is een Fortune 500-onderneming met een jaaromzet van € 44,7 miljard en 

een jaarlijkse winst van € 2,6 miljard in 2019. 
 
 
Zug, Zwitserland, 24.09.19 - De Sumitomo Group, gevestigd in Tokio, heeft een aandeel 
genomen in Equippo, een Zwitsers bedrijf dat een online marktplaats exploiteert voor 
tweedehands bouwmachines. Het marktvolume wereldwijd wordt geschat op $ 100 
miljard en het Europese marktaandeel is $ 30 miljard. 
 
De handel in tweedehands bouwmachines heeft steeds weer te kampen met complexe 
processen en een gebrek aan transparantie en kwaliteit. Het was daarom lange tijd gebruikelijk 
om vrijwel uitsluitend via brokers of veilingen te handelen. Deze traditionele manier wordt nu 
ingehaald door technologische ontwikkelingen en dat verandert de omgeving van de 
bouwmachinesector fundamenteel. 
 
Equippo, een Zwitsers online bedrijf, heeft een unieke service- en technologie-oplossing 
ontwikkelt. Dit maakt de efficiënte en veilige aan- en verkoop van tweedehands bouwmachines 
mogelijk. Het online platform biedt gebruikers functies die eerder niet mogelijk waren bij 
conventionele transacties: geloofwaardige en transparante rapporten door onafhankelijke 
inspecteurs, geld-terug garanties en complexe logistiek eenvoudig gemaakt, inclusief 
wereldwijde verzending. De specifieke kracht van Equippo is echter de eigen 
softwareontwikkeling. Het bedrijf ontwikkelt platforms die gemakkelijk te gebruiken zijn voor zijn 
klanten. 
 
Met de nieuwe investeerder aan boord is Equippo, dat al zaken doet in 55 landen, van plan om 
zijn online marktplaats verder te internationaliseren en op te schalen. Michael Rohmeder en 
Philipp Knobel, de twee oprichters van het bedrijf, hebben als doel om marktleider te worden in 
Europa. 
 
“Het is een eer voor ons dat Sumitomo, een van de grootste en wereldwijd gerenommeerde 
Japanse bedrijven, besloten heeft om een strategische investeerder te worden in ons bedrijf en 
ons actief ondersteunt bij onze wereldwijde expansie”, zegt Michael Rohmeder, oprichter en 
CEO van Equippo. “Vanwege de internationale ervaring en het netwerk en het diepe zakelijke 
en technologische inzicht is Sumitomo de ideale partner voor Equippo. De investering bewijst 
een geweldige visie op de toekomst van onze sector en we delen fundamentele waarden, zoals 
integriteit en innovatie.”  

 



 

 
De Sumitomo Corporation Group houdt zich wereldwijd bezig met de verhuur, de verkoop en 
het onderhoud van bouwmachines en streeft ernaar om de “nr. 1 one-stop aanbieder van 
oplossingen” te worden. Het bedrijf geniet wereldwijd een hoge klanttevredenheid. Door in 
Equippo te investeren, wil de Sumitomo Corporation gebruikmaken van Equippo’s platforms om 
zich te richten op tweedehands markten die nauwe affiniteit hebben met zijn bestaande 
activiteiten, om gevoeliger dan ooit op nieuwe en uiteenlopende behoeften te reageren en om 
de diensten die het aan klanten kan bieden verder uit te breiden en te verbeteren. Door de 
bedrijfsuitbreiding van Equippo te steunen en te werken aan het oplossen van de problemen 
waarmee de bouwmachinesector te maken heeft, zal de Sumitomo Corporation ook bijdragen 
aan een verbeterde sociale infrastructuur en economische ontwikkeling. 
 
 
 
### 
 
 
Over Equippo 
Equippo is een Zwitsers online bedrijf dat een revolutie teweegbrengt in de sector van 
tweedehands bouwmachines, door technologie en zakelijke knowhow te combineren om 
klanten een uitstekende service te bieden in drie kanalen: de Equippo full-service marktplaats 
zorgt voor inspecties, levering en een geld-terug-garantie, van gebruiker tot gebruiker. De 
Equippo-veiling faciliteert de aan- en verkoop van machines aan professionele kopers in slechts 
enkele uren. De Equippo Private Sale garandeert gemakkelijke, snelle en eerlijke online 
transacties. Het bedrijf doet zaken in 55 landen. Equippo werd in 2014 opgericht door Michael 
Rohmeder en Philipp Knobel en is gevestigd in Zug (Zwitserland), met vestigingen in Ilmenau 
(Duitsland), Zeebrugge (België), Rotterdam (Nederland) en Parijs (Frankrijk). Het bedrijf heeft 
zijn eigen website en zakelijke software ontwikkeld, met een functie om de eindprijs te 
berekenen, een inspectie-app en meerdere innovatieve automatiseringen.  
 
 
Over Sumitomo 
Sumitomo Corporation (“SC”) is een toonaangevende Fortune 500 wereldwijde handels- en 
investeringsonderneming met 132 locaties (Japan: 22, in het buitenland: 110) in 66 landen en 
regio’s. De totale SC Group bestaat uit meer dan 900 bedrijven. SC voert 
grondstoffentransacties uit in alle branches met behulp van wereldwijde netwerken, biedt 
gerelateerde klanten verschillende vormen van financiering, fungeert als organisator en 
coördinator van verschillende projecten en investeert in bedrijven om een groter groeipotentieel 
te bevorderen. De kernactiviteiten van SC omvatten metaalproducten, transport- en 
bouwsystemen, infrastructuur, media en digitaal, wonen en onroerend goed, minerale 
grondstoffen, energie en chemie en elektronica. 
 
Voor meer informatie en afbeeldingen, kunt u terecht op onze media corner. 
 
  

https://www.equippo.com/nl/media-corner
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