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De maand juli gaat, mede dankzij het mooie
weer, de boeken in als een maand met een
forse verkoopstijging. De verkopen van snorfietsen stegen ruim 17%. Daarentegen was de
bromfietsverkoop wel goed voor een daling.
Echter, deze daling was met 16,3% kleiner dan
gemiddeld. Enkel januari was de daling nog
kleiner (4,1%). Bij de snorfietsen is de gemiddelde daling t/m juli nu 14%. Wie boekten een
verkoopstijging afgelopen maand (gecombineerd brom- en snorfietsen). Piaggio verkocht
in juli 2.001 eenheden en dat betekent een
stijging van 21,8%. Ook SYM zag z’n verkopen
toenemen. In maand juli werden 975 scooters
geregistreerd een stijging van 5,6%. Een grote
stijger deze maand is het merk AGM. Het merk
verkocht maar liefst 631 eenheden, een stijging
van 85% en bezet daarmee een derde plaats in
de verkoopstatistieken in juli. Ook Znen boekte
een forse stijging in juli van 52%. Ook Turbho
boekte een verkoopstijging van 19,7% en hoeft
zich daar allerminst voor te schamen. Ook IVA
mag trots zijn op het verkoopresultaat. In de
maand juli werden 248 brom- en snorfietsen
verkocht van dit merk. Een stijging van maar
liefst 112% en is tegelijkertijd daarmee de
grootste stijger! Binnen de top 10 boekte
Fosti een plus van 36%.
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Verkopen motorfietsen België
nagenoeg gelijk

De verkopen in België boekten geen stijging en
nagenoeg geen verlies. Slechts 9 eenheden
werden er minder verkocht. In totaal werden er
2.816 motoren, motorscooter en ATV’s op kenteken gezet in tegenstelling tot 2.825 vorig jaar.
Piaggio verkocht de meeste motorscooters in
juli, 426 stuks, maar moest toch nog 10,5%
inleveren. Op plaats 2 komt Honda met 388
eenheden, 65 meer dan vorig jaar en een
stijging van maar liefst 20%. BMW zag eveneens de verkopen toenemen van 201 vorig jaar
naar 268 stuks dit jaar. Ook SYM verkocht meer
motorscooters 20% met in totaal 175 stuks.
Ook Kymco zag de verkopen toenemen met 7%
met in totaal 122 stuks.
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