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Girteka Logistics įsigijo 500 naujų DAF XF vilkikų  
 
Europoje pirmaujanti transporto kompanija Girteka Logistics užsisakė 500 DAF XF vilkikų tarptautiniams 
pervežimams. "Remiantis patikima, saugia įranga ir degalų sąnaudų efektyvumu, nusprendėme papildyti mūsų 
augantį transporto parką 500 XF vilkikais. Dauguma bus pradėti eksploatuoti 2018 m. liepos - spalio mėnesiais", 
- sakė Girteka Logistics pirmininkas Mindaugas Raila. "Šie nauji" DAF vilkikai yra mūsų plano dalis, siekiant toliau 
plėsti verslą visoje Europoje." 
 
Nuo pat įmonės įkūrimo Vilniuje 1996 -aisiais Girteka Logistics orientavosi į pilnų kovinių (FTL) pervežimus. Girteka 
Logistics dabar valdo 4400 vilkikų ir 4700 puspriekabių nuosavo transporto parką. Dabar transporto parkas plečiasi 
500 papildomų DAF vilkikų, kuriuos vairuos 9.000 kompanijos vairuotojų. 
 
Sprendimas priimtas po rinkos tyrimo 
 
"Mūsų sprendimą pasirinkti aukščiausios klasės DAF XF vilkikus lėmė išsamūs rinkos tyrimai", - pridūrė Mindaugas 
Raila. "Siekiant paremti mūsų lyderiaujančios transporto kompanijos poziciją, mums reikėjo aukščiausios kokybės 
transporto priemonių, siūlančių mažiausias eksploatacines išlaidas, be kita ko, turinčias mažiausias degalų 
sąnaudas. Girteka Logistics turi įsipareigojimų aplinkos taršai mažinti. "DAF" pralenkė mūsų lūkesčius įdiegdama 
"New XF" sistemą, kuri nustato degalų naudojimo efektyvumo standartą ir sumažina CO2 emisiją. Taip pat 
vairuotojams suteikti didžiausią komfortą, todėl pasirinkome prabangias "XF Space Cab" ir "Super Space Cab" 
versijas. " 
 
Didžiausias degalų efektyvumas 
 
500 DAF XF vilkikų bus su 12.9 litrų PACCAR MX-13 varikliais (365 kW/480 hp, 2,500 Nm tik per 900 rpm) ir  naujausia 
TraXon pavarų dėže. Vilkikų kabinose bus įrengtos greičio kontrolės (Predictive Cruise Control), reikiamos pavaros 
parinkimo (Predictive Shifting), Lane Departure Warning sistema, kuri įspėja, jei vilkikas krypsta iš eismo juostos 
prieš tai neįjungus posūkio signalo, AEBS ir perspėjimo apie artėjantį susidūrimą sistema (Forward Collision 
Warning). DAF Driver Performance Assistant padeda vairuotojui sureguliuoti optimalų degalų efektyvumą. DAF XF 
pasižymi našumu išvystant didelį sukimo momentą tempiant autotraukinį žemomis apsukomis. Užtikrinant 
ilgaamžiškumą, vilkikų techninis aptarnavimas pratęsiamas iki 200 000 km. 
 
 
Stiprus DAF vilkikų pripažinimas 
 
“Tai, kad viena stipriausių transporto kompanijų Girteka Logistics pasirinkio naują DAF XF 2018 m. vilkiką mums 
reiškia stiprų vilkikų kokybės, patikimumo, našumo, efektyvumo ir didžiausio komforto vairuotojams pripažinimą” , 
pridėjo DAF Trucks prezidentas Preston Feight. 
 
 
Trumpai 
 
Europoje lyderiaujanti logistikos kompanija Girteka Logistics papildys nuosavą transporto parką 500 DAF XF vilkikų. 
“DAF pranoko mūsų lūkesčius ir pakėlė kartelę rinkoje pristatydamą naują XF, kurio degalų efektyvumas padidėjo 
mažiausiai 7%.” 
Daugiau informacijos www.girteka.eu 
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DAF Trucks N.V. - JAV kompanijos PACCAR Inc. dukterinė įmonė ir viena didžiausių vilkikų ir sunkiųjų sunkvežimių 

gamintojų pasaulyje. DAF yra pirmaujanti MultiSupport serviso ir techninės priežiūros, finansinių paslaugų PACCAR 

Financial ir PACCAR Parts vilkikų ir sunkiųjų sunkvežimių dalių tiekėja. Be to, DAF autobusų gamintojams tiekia ir 

gamina ašis ir variklius visame pasaulyje. DAF Trucks N.V. turi gamybos padalinius Eindhovene Nyderlandų 

Karalystėje, Westerlo Belgijoje, Leiland Jungtinėje Karalystėje ir Ponta Grossa Brazilijoje bei daugiau nei 1,000 

atstovų Europoje ir už jos ribų. 

 
Daugiau informacijos 

DAF Trucks N.V. 
Corporate Communication Department 
Rutger Kerstiens, +31 40 214 2874 
www.daf.com 
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