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 ServiceRanger 4 Pro Plus تطلق مجموعة مركبات إيتون أداة التشخيص والخدمة  
 

Galesburg ،Mich. ...    شركةأعلنت Eaton  إلدارة الطاقة اليوم أن مجموعة المركبات الخاصة بها قد وسعت قدرات

الخاص بها ، وتشخيصات الكمبيوتر وأداة الخدمة المصممة لدعم جميع عمليات نقل    ServiceRanger ™ 4    برنامج

تقنيات ناقل   ، و Advantageتوماتيكيه الحركة اليدوية اآللية من إيتون ، وأنظمة توليد القوة الهجينة ، وسلسلة كلتشات اإل

 .  Eatonالحركة اآللي الخاص بـ 
 

 

أو ترقية الموسعة من خالل شراء  إلى اإلمكانات      .ServiceRanger 4 Pro Plus (SR4 Pro Plus) يمكن الوصول 

إصدار  يضيف  إضافية  " Pro Plus حيث  تطبيقات  إلى  الوصول  للمستخدمين  يتيح  جديًدا  تطبيقات"  لخدمة مركز  مستخدمة 

لمعايرة الكلتش )القابض( اآللي    SR4 Pro Plusis، أول تطبيق متاح في برنامج     Cojali الشاحنات. بالتعاون مع مجموعة

Advantage  منEaton    على )الكلتش(  القابض  بمعايرة  المستقلة  اإلصالح  ومنشآت  واألساطيل  للتجار  سيسمح  والذي 

نقل حركة    لـ  عمليات  تابعة  ناقل حركة  Eaton الغير   Cumminsوالـ   Eaton الغير  مثل  الشهيرة  النماذج  ذلك  في  بما   ،

Detroit® DT12®, Volvo® I-Shift and Mack mDRIVE®  األوتوماتيكي )القابض(  الكلتش  تركيب  عند   ، 

Advantage الجديد من إيتون. 

 

معايرة القوابض )الكلتشات( ألكثر عمليات نقل  للمستخدمين ب ServiceRanger 4 Pro Plusيسمح تحديث وترقية برنامج  "

الحركة  اآللية شيوًعا المستخدمة في أمريكا الشمالية ، مما يمّكن التجار ومحالت اإلصالح المستقلة واألساطيل من تثبيت القابض 

قال تيم باور ، نائب رئيس ، من إيتون ، ومعايرة القابض ، وإعادة الشاحنة إلى الطريق "   Advantage )الكلتش( األوتوماتيكي

ما بعد البيع ، في مجموعة إيتون للمركبات. "تساعد إيتون في زيادة إمكانية الخدمة في السوق مع تقليل وقت التوقف )التعطل( 

 ".عن العمل

 ServiceRanger 4 Pro  وأضاف إميليانو موراليس ، نائب الرئيس ، قسم تصنيع المعدات األصلية ، كوجالي: "مع تطبيق  

Plus   للعمالء يمكن   ، )اكلتشات(    الجديد  قوابض  خدمة  قابلية  لتعزيز  مصمم  مبتكر  تشخيص  علي(  )الدخول  إلى  الوصول 

Advantage      من إميليانو     Eatonاألوتوماتيكية  "وإستطرد  الحركة  ناقل  وموديل  )نوعية(  ماركة  عن  النظر  بغض   ،

شركة   في  "نحن  قائالً  بال Cojali موراليس  خدماتهم نتشرف  أهداف  تحقيق  في  المساعدة  في  والمساهمة  إيتون  مع  شراكة 

 ".االستراتيجية
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، وهو حل شامل  ServiceRanger 4 Pro على جميع ميزات  SR4 Pro Plus باإلضافة إلى هذه التحسينات ، يحافظ

ة سهلة االستخدام . حيث متكامل يجمع بين معلومات التشخيص واستكشاف األخطاء وإصالحها واإلصالح والتحديث في واجه

 يمكن للعمالء شراء البرنامج المحسن أو ترقية االشتراكات الحالية من خالل زيارةالموقع

www.EatonPartsOnline.com    والنقر على زر ServiceRanger  في أسفل الصفحة. 

 

 ) أضف الصورة والتعليق هنا ( 

 

خالل استخدام تقنيات وخدمات إدارة الطاقة. نحن نقدم حلواًل مستدامة في تحسين جودة الحياة والبيئة من    Eatonتتمثل مهمة  

بشكل أكثر أمانًا وكفاءة وموثوقية. بلغت عائدات   -تساعد عمالئنا على إدارة الطاقة الكهربائية والهيدروليكية والميكانيكية بفاعلية  

Eaton    دولة. حيث لدينا ما   175ات للعمالء في أكثر من  مليار دوالر أمريكي ، ونقوم ببيع منتج  21.4ما قيمته    2019لعام

    www.eaton.com.موظف. لمزيداً من المعلومات ، قم بزيارة 92000يقرب من 
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