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PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU 
Unikátní jízda manipulátoru z italského závodu do ČR. 
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839 km 
6 dnů 
unikátní rekord 
1km=1EUR na dobrou věc 

 

Unikátní jízda teleskopického manipulátoru 
po vlastní ose pomůže charitativnímu 
projektu! 

1

Manipulátory DIECI italského výrobce patří 

svými vlastnostmi ke světové špičce. O jejich 

kvalitě svědčí desítky inovativních prvků 

oceněných v předních evropských soutěžích 

konstruktérů. Distributor těchto strojů 

v České republice firma MANATECH CZ se 

rozhodl k unikátnímu pokusu, který prokáže 

kvalitu těchto strojů.  

Novinka DIECI se koncem března 2014 

představí v expozici MANATECH CZ na 

výstavě TECHAGRO v Brně. Na expoziční 

plochu se dostane z výrobního závodu 

netradičně – po vlastní ose!  

Teleskopický manipulátor tak ujede téměř 

900 kilometrů z italského Montecchio Emilia 

až do České republiky. Na cestě bude necelý 

týden a bude muset čelit během cesty i 

extrémním podmínkám, jako je například 

přejezd Brennerského průsmyku ve 

Východních Alpách. Celá cesta bude 

mapována inspektory pelhřimovské 

2

Agentury Dobrý den, která bude pokus 

zaznamenávat. Cesta manipulátoru DIECI by 

se tak měla stát rekordem v délce ujetých 

kilometrů manipulátoru na jedné etapě. 

Cílem cesty je nejen vyzkoušet kvalitu 

moderního pohonu manipulátorů, ale 

především podpořit aktivity sdružení 

vozíčkářů Tango Havlíčkův Brod (manažeři na 

vozíčku). Za každý ujetý kilometr během 

tohoto unikátního pokusu věnuje výrobce 

společně s prodejcem firmou MANATECH CZ 

částku 1 EUR na podporu činnosti sdružení 

vozíčkářů Tango H. Brod. 

Průběh celého pokusu bude mapován i 

televizním štábem a informace z jednotlivých 

etap zveřejňovány na řadě zpravodajských 

portálů a v dalších médiích. 

Celý projekt a manipulátor, kterým se 

rekordní pokus pojede, bude představený 

také v rámci veletrhu TECHAGRO v Brně. 
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To co se zdá být nemožné, je pouze výzva. 
 
Firma DIECI byla založena v roce 1962 bratry DIECI a už v roce 
1983 byl vyroben první teleskopický manipulátor DIECI. Byl to 
vůbec první manipulátor na evropském kontinentu. Od roku 2006 
se manipulátory vyrábějí v novém moderním závodu.  

Každý rok firma přichází s řadou inovací. Neustálé hledání 
možných zlepšení je výzva, kterou se stroje DIECI vyznačují. A 
právě přijímání výzev byl také hlavní důvod, proč se český prodejce 
manipulátorů DIECI firma MANATECH CZ rozhodl prověřit 
inovativní konstrukční vlastnosti těchto strojů v netradičním 
pokusu.  

2

V historii dosud nebyl zaznamenám pokus, kdy by se podobný 
stroj vydal na cestu dlouhou stovky kilometrů po vlastní ose. 
V průběhu celého pokusu o rekord se manipulátor DIECI bude 
prezentovat také v jednotlivých regionech, kterými bude projíždět. 

Průběh celé cesty bude český prodejce prezentovat v rámci své 
expozice na veletrhu TECHAGRO, který patří k nejvyhledávanějším 
veletrhům: 

111.150 návštěvníků z 50  zemí 
z toho 6.315 ze zahraničí 
280 akreditovaných novinářů 
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WEB 

Průběh rekordního pokusu bude během 

celého průběhu medializován na 

webových stránkách prodejce 

www.manatech.cz a italského výrobce 

DIECI a jeho obchodních partnerů. 

Současně bude celý projekt s informací 

o partnerech projektu medializován na 

stránkách zpravodajských portálů 

PražskéZprávy.cz, JihočeskéZprávy.cz a 

i-Vysočina.cz, které patří 

k nejnavštěvovanějším regionálním 

portálům v ČR. 

Součástí zveřejněných článků budou i 

videoreportáže z jednotlivých etap jízdy. 

NOVÁ MÉDIA – SOCIÁLNÍ SÍTĚ 

Průběh cesty bude pravidelně 

aktualizován na facebookovém profilu 

prodejce MANATECH CZ. 

Aktuality budou zveřejněné na 

facebookových a twitterových profilech 

zpravodajských portálů. 

Videozáznamy z jednotlivých etap 

budou zveřejněny na prémiovém kanálu 

YouTube s možností vložení klíčových 

slov určených dle potřeb partnerů 

projektu. 

Fotografie z průběhu jízdy budou 

zveřejněny na Instagramu s využitím 

klíčových slov v tzv. hashtagů. 

MÉDIA – TELEVIZE 

Tiskové zprávy z příprav, průběhu a 

výsledků budou distribuovány 

zpravodajským a odborným médiím.  

Informace o projektu s logy partnerů 

budou zveřejněny v rámci inzerce 

produktů MANATECH CZ. 

Projekt bude prezentován v rámci 

tiskové konference na BVV. 

Celý průběh pokusu o rekord bude 

zaznamenán TV štábem a výsledný 

sestřih zveřejněný na YouTube a 

odvysílán v regionálním TV vysílání 

několika krajů. 

Unikátní pokus bude mapovat také TV 

štáb pořadu Autosalon TV Prima.   

MÉDIA 
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