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Bosch Rexroth oferuje bezpłatną aplikację 
Fit4Ergonomics  
 

 

Aplikacja Bosch Rexroth Fit4Ergonomics umożliwia proste optymalizowanie stanowisk pracy 

pod względem ergonomicznym. Wystarczy pobrać aplikację, wypełnić listę kontrolną, 

uruchomić analizę i odczytać wskazówki dotyczące poprawy ergonomii. Testowanie, pomiary i 

optymalizacja stanowisk pracy pod względem ergonomicznym odbywa się szybko, łatwo i 

interaktywnie, przy użyciu smartfona oraz na podstawie szerokiego zestawu informacji.  

Ergonomicznie zaprojektowane stanowiska pracy umożliwiają pracę bez 

nadmiernego zmęczenia oraz błędów, a tym samym pozwalają 

zwiększyć produktywność pracowników. Firma Bosch Rexroth oferuje 

obecnie aplikację Fit4Ergonomics, która umożliwia optymalizację 

stanowiska pracy. Główną funkcją aplikacji jest lista kontrolna, która 

umożliwia użytkownikowi przeanalizowanie swojego stanowiska pracy, 

w tym bezpośredni pomiar oświetlenia i hałasu, oraz wyświetla 

zindywidualizowane wskazówki dotyczące poprawy ergonomii. Ponadto 

aplikacja zapewnia dostęp do obszernego portalu wiedzy 

ergonomicznej z dodatkowymi informacjami i łączami. 

Sprawdzenie ergonomii stanowiska pracy przy użyciu aplikacji jest bardzo 

proste: wystarczy pobrać aplikację, otworzyć listę kontrolną i odpowiedzieć na 

szereg pytań. 

 

 Lista ta podzielona jest na cztery sekcje:  

 „Sprawdzenie ergonomii”,  

 „Know-how”,  
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 „Analiza na miejscu”  

 „Projekt”.  

Analiza na podstawie 15-punktowej listy kontrolnej oparta jest na 

najnowszych standardach ergonomicznych. Lista zawiera pytania o istotne 

fakty dotyczące stanowiska, np. wysokość roboczą, wielkość miejsca na nogi 

czy lokalizację komponentów produkcyjnych. Aplikacja udostępnia 

interaktywną listę czynności sugerowanych do wykonania, w celu 

optymalizacji ergonomii. Sekcja „Analiza na miejscu” umożliwia wykonanie 

fotografii aktualnego usytuowania stanowiska produkcyjnego, wprowadzenie 

jego wymiarów i natychmiastowe rozpoczęcie optymalizacji. Za pomocą 

smartfona można bezpośrednio zmierzyć poziom oświetlenia i hałasu na 

stanowisku. Smartfon musi być w tym celu wyposażony w kamerę i mikrofon 

oraz obsługiwać multimedia. Sekcja „Projekt” umożliwia zapisanie wyników 

oraz zarządzanie nimi, w tym wysyłanie ich mailem i drukowanie. Sekcja 

„Know-how” umożliwia każdemu, kto interesuje się podstawami ergonomii, 

dostęp do portalu firmy Bosch Rexroth, gdzie można znaleźć informacje i 

uwagi dotyczące zasad ergonomicznego projektowania stanowisk roboczych. 

 

Aplikacja jest kompatybilna ze smartfonami z systemem iOS począwszy od 

wersji 8.0 oraz Android począwszy od wersji 4.2 i może być używana offline. 

 

Aplikację Fit4Ergonomics można pobrać przy użyciu kodu QR z serwisu firmy 

Bosch Rexroth (www.boschrexroth.com/ergonomics), a także ze sklepów 

Apple App Store i Google Play Store. 

 

 

 

 

 

 

Wydajność, precyzja, bezpieczeństwo i energooszczędność to cechy charakteryzujące napędy 

i sterowania firmy Bosch Rexroth, które wprawiają w ruch maszyny i urządzenia każdego 

formatu. Przedsiębiorstwo posiada szerokie doświadczenie w aplikacjach mobilnych, 

maszynowych i projektowych, jak również automatyzacji przemysłu. Doświadczenie to 

wykorzystuje przy opracowywaniu innowacyjnych komponentów, indywidualnych rozwiązań 

systemowych oraz usług. Bosch Rexroth oferuje swoim klientom kompleksowe rozwiązania z 

zakresu hydrauliki, napędów elektrycznych i sterowań, przekładni oraz techniki przemieszczeń 
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liniowych i montażu. Przedsiębiorstwo, obecne w ponad 80 krajach, osiągnęło w 2015 roku 

obroty w wysokości 5,4 mld euro przy zatrudnieniu na poziomie 31 100 pracowników. 

Więcej informacji: www.boschrexroth.pl 

Grupa Bosch jest wiodącym w świecie dostawcą technologii i usług. Zatrudnia około 375 000 

pracowników na całym świecie (wg danych z 31 grudnia 2015) i wygenerowała w 2015 roku 

obrót w wysokości 70 mld euro. Firma prowadzi działalność w czterech sektorach: Mobility 

Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods, and Energy and Building Technology. 

Grupę Bosch reprezentuje spółka Robert Bosch GmbH oraz około 440 spółek zależnych i 

regionalnych w 60 krajach świata. Z uwzględnieniem dystrybutorów i partnerów serwisowych, 

Bosch jest obecny w ok. 150 krajach na świecie. Innowacyjna moc na całym świecie stanowi 

podstawę dalszego wzrostu przedsiębiorstwa. Grupa Bosch zatrudnia 55,800 

współpracowników w zakresie badań i rozwoju w 118 miejscach na całym świecie. 

Strategicznym celem Grupy Bosch jest dostarczanie rozwiązań dla świata zintegrowanego w 

internecie. Innowacyjne produkty i usługi Bosch poprawiają jakość życia, jednocześnie budząc 

entuzjazm użytkowników. Bosch tworzy technologię, która jest „bliżej nas”. 

Więcej informacji: www.bosch.pl, www.bosch-prasa.pl oraz http://twitter.com/BoschPresse. 

Kontakt dla czytelników: 

mgr inż. Paweł Krzesak 

tel.: +48 (71) 364 73 20 

pawel.krzesak@boschrexroth.pl 

www.boschrexroth.pl 

 

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) 275 55 00, fax: (17) 275 55 09 
rzeszow@boschrexroth.pl 

http://www.boschrexroth.pl/
http://www.bosch.pl/
http://www.bosch-prasa.pl/
http://twitter.com/BoschPresse
mailto:pawel.krzesak@boschrexroth.pl
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Szczecin: ul. Królowej Korony Polskiej 24, 70-486 Szczecin 
tel.: (91) 483 67 82, fax: (91) 435 89 77 
szczecin@boschrexroth.pl 
Wrocław: ul. Tyniecka 17, 52-407 Wrocław 
tel.: (71) 364 73 20 , fax: (71) 364 73 24 
wroclaw@boschrexroth.pl 

 

 


