
Mer timmer i lasten
gör åkarna gladare
Det är ingen överdrift att säga att Martin Sundberg har växt 
upp med åkerinäringen. Hans pappa Jan Sundberg startade 
Jan Sundberg Åkeri AB i Erikslund utanför Ånge i Medelpad, 
där även hans bror Simon och mamma Carina är verksamma.

Det senast inköpta släpet är en fyraxlad timmervagn av modellen SV18-20.

Timmertransporter i framförallt Västernorrlands och 
Jämtlands län dominerar verksamheten som har växt 
kraftigt det senaste decenniet – från en årsomsättning 
på knappt tio miljoner kronor till 37 miljoner kronor 
2018 med förvärv av inte mindre än fem åkerier på 
vägen. Av 13 lastbilar med släp har företaget idag tio 
timmerbilar medan två kör grus och en lastar maskiner. 

Sex av släpfordonen kommer från Parator, det senaste 
en fyraxlad timmervagn av modellen SV18-20.

- Det är en mycket prisvärd vagn som både har bra last-
längd, låg vikt och suverän lastkapacitet. Tack vare den 
låga tyngdpunkten får man både mer lastvolym med 3,15 
meters höjd på stakarna – och så förstås ökad stabilitet 
på vägen. Det är riktigt bra, säger Martin Sundberg.
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- Det är bra avstånd mellan travarna också, vilket  
gör att lastningen går lite fortare. Och med en vikt på  
bara 5,7 ton blir det ju en ökad lastkapacitet som 
märks i resultatet.  

En annan fördel som Martin Sundberg ser i kundrela-
tionen till Parator är att han och andra som använder 
produkterna också har möjlighet att lämna synpunkter 
och förslag på förbättringar som sedan genomförs. 

- Det känns att Parator har respekt för den kunskap  
vi har som kund och daglig användare av deras pro-
dukter, så när vi ibland har kommit med olika förslag 
har de lyssnat och gjort förbättringar i produkten. 
Sådant uppskattar man. 

Men hur är det med servicen uppe  
i de norrländska skogarna?  
- Vi tycker att den är riktigt bra. Den äldsta Parator- 
vagnen vi har är från 2005 och de sista fyra åren har vi 
köpt en ny Paratorvagn om året. Det har funkat mycket 
bra och skulle det vara något problem så löser de det. 

- Och det är nära till servicen – bara 20 mil – det tycker 
vi norrlänningar är runt knuten, skrattar Martin Sund-
berg innan han återvänder till jobbet i familjeföretaget 
som hjälper till att hålla Norrland rullande. 
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