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Europos transporto milžinė Girteka Logistics pirmoji Europoje išaugusi 
iki 4.000 vilkikų ir 4.300 puspriekabių nuosavo transporto parko   

Girteka Logistics, viena didžiausių Europos transporto kompanijų šiandien išsiunčia 4.000-ąjį vilkiką į pirmąją 
kelionę. Šis įvykis simbolizuoja išskirtinai gerus metus kompanijai. Donatas Načajus, Transporto veiklos 
direktorius, išlydėjo vilkiką į pirmąją kelionę – klientų užsakymu - Kalėdinio krovinio pristatymą.   

Girteka Logistics, viena didžiausių Europos transporto kompanijų per paskutinius 10 metų stipriai augo, o 2017-ieji 
patys sėkmingiausi metai su +30% organinio augimo. Girteka Logistics šiandien turi didžiausią FTL (liet. pilnų 
krovinių) transporto parką Europoje, kompanija dirba tiesiogiai su didžiausiais pervežimų užsakovais.  

“4000 vilkikų ir 43000 puspriekabių mūsų transporto parke, demonstruoja visos kompanijos sėkmingą ilgalaikį 
bendradarbiavimą su klientais. Šis žingsnis, dar labiau pabrėžia mūsų klientų pasitikėjimą Girteka Logistcis kokybe, 
saugumu, efektyvumu ir puikiu klientų aptarnavimu,” - sako Donatas Načajus, Transporto veiklos direktorius. 
 
“Girteka Logistics 4000-asis vilkikas – tai VOLVO FH540 su  Volvo 13 litrų varikliu, Globetrotter kabina, I-Shift 
automatine pavarų dėže,  ir Fuel & Economy programinės įrangos paketu, Driver Alert sistema ir I-See intuityvia 
greičio palaikymo sistema,” – pristato Mindaugas Paulauskas, Girteka Logistics Transporto vystymo vadovas. 
 
“Mes nuolat investuojame į geriausius vilkikus ir puspriekabes, tai suderinus su mūsų žymiąja “We Care” politika 
bei vairuotojų mokymo programomis užtikrina aukštos kokybės transportavimo paslaugas – visa tai, kartu su 
mūsų 9500 profesionalių darbuotojų komanda mūsų, kaip kompanijos, pergalės receptas,” – teigia Daiva 
Kirklienė, Girteka Logistics Vairuotojų akademijos vadovė. 
 
Apie Girteka Logistics 
Girteka Logistics – pirmaujanti transporto ir logistikos kompanija Europoje bei NVS šalyse, per metus pervežanti 
daugiau nei 300 000 pilnų krovinių (FTL). Nuo 2010-ųjų, kai įmonė turėjo 600 vilkikų, organiškai augo, ir šiuo metu 
gali didžiuotis 4000 vilkikų ir 4300 puspriekabių nuosavu transporto parku, pasiskirsčiusiu Europoje, Rusijoje, 
Skandinavijos bei NVS šalių teritorijose. Turėdama 9500 profesionalių darbuotojų Girteka Logistics dažnai yra 
pirmas logistikos partnerio pasirinkimas tarp žinomiausių pasaulio prekių ženklų. 
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