
SDĚLENÍ  
K VÝSTAVĚ AMPER 2020 

 

 
Vážení zákazníci, vážení obchodní partneři,  

 
 
právě dnešním dnem měla být zahájena výstava Amper 2020. Stejně jako ostatní vystavovatelé, i my jsme se na 
tuto akci dlouho a pečlivě připravovali, abychom mohli návštěvníkům předvést to nejlepší z našeho sortimentu 
zboží a služeb. 
 

  S ohledem na zrušení výstavy si dovolujeme využít tuto formu obchodního sdělení a v krátkosti informovat                  
o novinkách a zejména speciálních prodejních akcích, které jsme pro Vás měli připraveny. Podrobnější informace 
naleznete níže, nebo na našich internetových stránkách www.accs.cz ve složce Aktuality. 

 
Vzhledem k tomu, že je pro nás také velmi důležitá zpětná vazba od našich obchodních partnerů, ihned po zrušení 
mimořádných zdravotních opatření plánujeme uspořádání menších regionálních akcí formou odborných 
seminářů. O těchto Vás budou v předstihu informovat naši obchodní zástupci a taktéž je naleznete na internetu.  
 

S pozdravem 

Ing. Tomáš Tomala 

 

 

AMPER 2020 – Co jste vidět mohli a nakonec neuvidíte? 

 
Vzhledem k tomu, že naše firma měla být v letošním roce jediným vystavovatelem produktů 
společnosti Mitsubishi Electric, zajistili jsme pro návštěvníky několik zajímavých novinek 
uvedených do prodeje od ledna tohoto roku. Pravděpodobně nejočekávanější z nich je nová řada 
PLC - FX5UJ. 

 
  http://www.accs.cz/produkty-mitsubishi-electric/ridici-systemy/kompaktni/fx5uj 

 
Připravili jsme prodejní akci na vybraná PLC řady FX a k nim ZDARMA sedmipalcový barevný 

displej ze série GS2000. Všechna PLC lze jednoduše doplnit o další cenově příznivé vstupní a 

výstupní moduly, polohovací karty i komunikační jednotky. K SETu navíc získáte jednodenní 

bezplatné školení. 

http://www.accs.cz/AKCE PLC FX a DISPLAY ZDARMA.pdf 

 
 
Druhou z prodejních akcí je „dva za cenu jednoho”, díky které bude možné zakoupit dva kusy 
čtyřosého scara robotu společnosti Mitsubishi Electric za cenu jednoho. Alternativou akce je 
taktéž nákup jednoho kusu za velmi příznivou cenu. Pro obě akce zároveň platí možnost 
jednodenního bezplatného školení. 
 
http://www.accs.cz/AKCE ROBOT 2 za 1.pdf 

 
 

Poslední z novinek, kterou jsme již před výstavou avizovali, a u niž se dá očekávat do budoucna 

velký zájem, je verze OEM frekvenčních  měničů společnosti Beijer Electronic. Měniče se 

vyznačují velmi kompaktním provedením a díky tomu i nejmenšími rozměry ve své kategorii. 

Současně i díky velmi příznivé ceně najdou své zákazníky mezi výrobci strojů a zařízení. 

http://www.accs.cz/frekvencnimenicebeijer/oem-c2-e3 
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