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Společnost Eaton Vehicle Group uvádí na trh diagnostický a servisní nástroj 
ServiceRanger 4 Pro Plus 
 
Galesburg, Mich. … Společnost Eaton dnes oznámila, že její skupina pro servis vozidel 

rozšířila možnosti svého softwaru ServiceRanger ™ 4, počítačového diagnostického a 

servisního nástroje navrženého pro podporu všech automatizovaných manuálních převodovek 

Eaton, hybridních pohonných systémů, spojek Advantage Automated Series a 

automatizovaného přenosu Eaton Cummins Technologie automatizovaných převodovek. 

 

K rozšířeným funkcím lze přistupovat zakoupením nebo upgradem na ServiceRanger 4 Pro 

Plus (SR4 Pro Plus). Verze Pro Plus přidává nové „Centrum aplikací“, které uživatelům 

umožňuje přístup k dalším aplikacím používaným pro servisní vozy. Ve spolupráci se skupinou 

Cojali Group je první aplikací dostupnou v SR4 Pro Plus software pro kalibraci spojky Eaton 

Advantage Automated, který umožňuje prodejcům, vozovým parkům a nezávislým 

opravárenským zařízením kalibrovat spojku na převodovkách Cummins jiných než Eaton a 

jiných než Eaton, včetně populárních modelů, jako jsou jako automatické převodovky Detroit® 

DT12®, Volvo® I-Shift a Mack mDRIVE® při instalaci nové spojky Advantage Automated od 

společnosti Eaton. 

 

„Aktualizace ServiceRanger 4 Pro Plus umožňuje uživatelům kalibrovat spojky pro 

nejoblíbenější automatizované převodovky používané v Severní Americe, což umožňuje 

prodejcům, nezávislým opravnám a vozovým parkům instalovat automatickou spojku Eaton 

Advantage Automated, kalibrovat spojku a dostat vozidlo zpět na silnice, “řekl Tim Bauer, 
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viceprezident, Aftermarket, Eaton's Vehicle Group. "Společnost Eaton pomáhá rozšířit 

provozuschopnost na trhu a zároveň minimalizovat prostoje vozidel." 

 

„S touto novou aplikací mají zákazníci ServiceRanger 4 Pro Plus přístup k inovativnímu 

diagnostickému nástroji navrženému ke zvýšení provozuschopnosti automatických spojek 

Eaton Advantage bez ohledu na značku a model převodovky,“ dodal Emiliano Morales, 

viceprezident divize OEM, Skupiny Cojali. "Nám v Cojali je ctí spolupracovat se společností 

Eaton a přispívat k dosažení jejich strategických cílů v oblasti služeb." 

 

Kromě těchto vylepšení si SR4 Pro Plus zachovává všechny funkce ServiceRanger 4 Pro, což 

je komplexní řešení typu vše v jednom, které kombinuje informace o diagnostice, odstraňování 

problémů, opravách a aktualizacích v uživatelsky přívětivém rozhraní. Zákazníci si mohou 

zakoupit vylepšený software nebo upgradovat stávající předplatné na adrese 

www.EatonPartsOnline.com a kliknutím na tlačítko ServiceRanger v dolní části stránky. 

 

Posláním společnosti Eaton je zlepšovat kvalitu života a životního prostředí pomocí technologií 

a služeb správy napájení. Poskytujeme udržitelná řešení, která pomáhají našim zákazníkům 

efektivně řídit elektrickou, hydraulickou a mechanickou energii - bezpečněji, efektivněji a 

spolehlivěji. Tržby společnosti Eaton v roce 2019 činily 21,4 miliardy USD a prodáváme 

výrobky zákazníkům ve více než 175 zemích. Máme přibližně 92 000 zaměstnanců. Další 

informace najdete na www.eaton.com.    

 


