
Lättare släp gör kassan lite tyngre 
Efter flera år som anställd startade Thomas Everettson 
2011 sitt eget företag Everettsons Schakt & Transport, som 
idag har 13 anställda och verksamhet över hela Norden.

Till sin hjälp har företaget 
sedan en tid tillbaka två  
nya fyraxlade 38-tons 
Lastväxlarvagnar av  
modellen LX18-20.  
I bild står Robin Andersson, 
chaufför på Everettsons 
Shakt & Transport.

Det senaste året har verksamheten varit febril i norra 
Sverige och Finland. Bland annat har Everettsons gräv-
maskiner och lastbilar varit engagerade i rivning och 
flyttning av de fastigheter som lösts in av gruvverksam-
heten i Malmberget. ”K-märkta fastigheter har flyttats 
medan andra har rivits”, berättar Thomas. 

Till sin hjälp har företaget sedan en tid tillbaka två nya 
fyraxlade 38-tons Parator-lastväxlarvagnar av modellen 
LX18-20. Och Thomas är redan nöjd.  
”Tack vare Parators låga vikt kan vi lasta nära 500 kg 
mer per last och släp. Det behöver man inte vara natio-
nalekonom för att gilla”, säger han. 

 

 
Så varför blev det Parator? Och varför 
två lastväxlarvagnar på ett bräde?  
”Man har ju hört om Parator som ett kvalitetsmärke – 
det är väl ett av de mer kända i Sverige. Och med all 
rätt: förutom viktminskningen är de både slitstarka 
och smidiga att hantera. Sedan var det en väldigt 
bra service i samband med köpet. Jag hade akut 
behov av släp och leveranstiden för Paratorsläpen 
var bara 3-4 veckor – dessutom fick jag låna ett 
under tiden, så jag kunde vara igång hela tiden. 
Grymt bra”, menar Thomas Everettson. 

”Att det blev två Paratorsläp är en filosofi om enkelhet 
som jag har när det gäller leverantörer. Alla mina 
lastbilar är till exempel från samma företag. Det blir 
så mycket enklare med bara en leverantör om man 
är nöjd med produkterna, eftersom man kan mini-
mera antalet kontakter när det gäller service och 
reservdelar”, säger Thomas innan en ny uppdrags-
givare ringer och påkallar uppmärksamheten. 
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