Informacja prasowa
Fit4Filter – aplikacja na smartphona, która ułatwia
zamawianie filtrów hydraulicznych Bosch Rexroth!
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Firma Bosch Rexroth przedstawia najnowszą aplikację na smartfona Fit4Filter, której zadaniem jest ułatwienie wyszukania i zastąpienie
stosowanego dotychczas filtra na filtr marki Rexroth. Aplikacja jest dostępna
zarówno na urządzeniach mobilnych Apple jak i Android.
Fit4Filter jest idealnym narzędziem, które pomoże klientom, a także
inżynierom oraz menedżerom projektów szybko i sprawnie znaleźć filtr
spełniający oczekiwania użytkownika. Aplikacja wyposażona jest w unikalny
system „sync-on-demand”, który pozwala na aktualizowanie programu i
wyposażenie go w nowe informacje dotyczące filtrów. Dzięki aplikacji możliwy
jest bezpośredni kontakt z osobą odpowiedzialną za elementy hydrauliczne w
firmie Bosch Rexroth, także w Polsce (wybierając w ustawieniach aplikacji
jako kraj Polskę oraz zmieniając jednostki na metryczne.
Fit4Filter jest dostępny w Apple Store oraz Google Play Store™.
Aplikacja jest bardzo prosta w obsłudze. Wystarczy wpisać numer
stosowanego filtra, a system sam wyszuka odpowiedni filtr marki Rexroth,
dodatkowo podając jego specyfikację. Klikając na ikonę ze słuchawką lub
kopertą połączysz się bezpośrednio z naszym inżynierem, który udzieli
wszystkich potrzebnych informacji. To jest naprawdę proste!
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Aby zainstalować aplikację na system Android należy zarejestrować się na
Google Play Store™ https://play.google.com/store/search?q= (wpisując imię,
nazwisko, adres e-mail). Następnie należy ściągnąć aplikację Fit4Filter na
Androida, korzystając z poniższego linku:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rexroth.filterfit
lub z bezpośredniej aplikacji zainstalowanej na telefonie/tablecie Sklep
Google Play - wpisując w wyszukiwarce: „Fit4Filter” i klikając ikonę
„zainstaluj”.
Aby ściągnąć aplikację Fit4Filter na iOS, należy skorzystać z linku poniżej:
https://itunes.apple.com/us/app/fit4filter-by-rexroth/id589385002?mt=8

Bosch Rexroth Sp. z o.o. jest wiodącym specjalistą w zakresie napędów i sterowań. Pod
marką Rexroth firma oferuje ponad 500.000 klientom kompleksowe rozwiązania obejmujące
napędy, sterowania i regulacje. Bosch Rexroth jest partnerem w aplikacjach do maszyn
samojezdnych i przemysłowych oraz urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii.
Bosch Rexroth jako The Drive & Control Company opracowuje, produkuje i sprzedaje swoje
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komponenty i systemy w ponad 80 krajach. Przedsiębiorstwo należące do Grupy Bosch
osiągnęło w roku 2014 przychody w wysokości około 5,6 mld euro.
Więcej informacji na stronie: www.boschrexroth.pl oraz
https://www.facebook.com/BoschRexrothPolska

Grupa Bosch jest wiodącym w świecie dostawcą technologii i usług. Według wstępnych
danych, w roku 2014 około 360 000 pracowników Boscha wygenerowało obrót w wysokości
48,9 mld euro (uwaga: w związku ze zmianami przepisów prawnych dotyczących konsolidacji,
dane za rok 2014 mogą być tylko w pewnym stopniu porównywane z danymi za rok 2013).
Firma prowadzi działalność w czterech sektorach: Techniki Motoryzacyjnej, Techniki
Przemysłowej, Dóbr Użytkowych oraz Energetyki i Technicznego Wyposażenia Budynków.

Grupę Bosch reprezentuje spółka Robert Bosch GmbH oraz przeszło 440 spółek zależnych i
regionalnych w ok. 60 krajach świata. Z uwzględnieniem dystrybutorów i partnerów
serwisowych, Bosch jest obecny w ok. 150 krajach na świecie. Rozwój, produkcja oraz sieć
sprzedaży na całym świecie stanowi podstawę dalszego wzrostu przedsiębiorstwa. W roku
2014 Bosch zgłosił ponad 4.600 patentów na całym świecie. Produkty i usługi Bosch
poprawiają jakość życia ludzi, oferując im innowacyjne i praktyczne, a jednocześnie
fascynujące rozwiązania, dzięki którym na całym świecie technologia jest „bliżej nas”.

W Polsce Grupa Bosch jest reprezentowana przez 3 spółki: Robert Bosch Sp. z o.o., Bosch
Rexroth Sp. z o.o. oraz Bosch-Siemens Sprzęt Gospodarstwa Domowego, w którym udział
firmy Bosch wynosi 50 proc.

Więcej informacji: www.bosch.pl, www.bosch-prasa.pl
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Bosch Rexroth Sp. z o.o. Centrala:
ul. Jutrzenki 102/104, 02-230 Warszawa
Tel.: (22) 738 18 00, Fax: (22) 758 87 35
info@boschrexroth.pl
www.boschrexroth.pl
Biura Regionalne:
Gdańsk: ul. Galaktyczna 32, 80-299 Gdańsk
tel.: (58) 520 89 90, fax: (58) 552 54 75
gdansk@boschrexroth.pl
Katowice: ul. Wiejska 46, 41-253 Czeladź
tel.: (32) 363 51 00, fax: (32) 363 51 01
katowice@boschrexroth.pl
Poznań: ul. Krucza 6, 62-080 Tarnowo Podgórne
tel.: (61) 816 77 60, fax: (61) 816 77 64
poznan@boschrexroth.pl
Rzeszów: ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów
tel.: (17) 865 86 07, fax: (17) 865 87 70
rzeszow@boschrexroth.pl
Szczecin: ul. Królowej Korony Polskiej 24, 70-486 Szczecin
tel.: (91) 483 67 82, fax: (91) 435 89 77
szczecin@boschrexroth.pl
Wrocław: ul. J. Wymysłowskiego 3, 55-080 Nowa Wieś Wrocławska
tel.: (71) 364 73 20 , fax: (71) 364 73 24
wroclaw@boschrexroth.pl
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