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O Grupo Vehicle Group de Eaton lança a ferramenta de diagnóstico 
ServiceRanger 4 Pro Plus 
 
Galesburg, Michigan… A empresa de gestão de energia Eaton anunciou hoje que a sua 

divisão Vehicle Group ampliou as capacidades do seu software ServiceRanger ™ 4, a 

ferramenta de diagnóstico concebida para dar suporte a todas as transmissões manuais 

automatizadas de Eaton, sistemas de trem de força híbridos, embreagens Advantage 

Automated Series, e transmissões automatizadas Eaton Cummins Automated Transmission 

Technologies. 

 

Estes recursos estendidos podem ser adquiridos por meio da compra ou atualização para o 

ServiceRanger 4 Pro Plus (SR4 Pro Plus). A versão Pro Plus, inclui um novo “App Center” que 

permite aos usuários aceder a diferentes aplicativos adicionais usados para fazer a 

manutenção de camiões. Em colaboração com o Grupo Cojali, o primeiro aplicativo disponível 

no SR4 Pro Plus é o software Eaton Advantage Automated Clutch Calibration, que permitirá 

que revendedores, frotas e instalações de reparação independentes calibrem embreagens 

que não pertencem às transmissões Eaton ou Eaton Cummins, o que inclui modelos populares 

como como as transmissões automatizadas Detroit® DT12®, Volvo® I-Shift e Mack 

mDRIVE®, ao instalar uma embreagem Advantage Automated de Eaton. 

 

 

A atualização para ServiceRanger 4 Pro Plus permite que os usuários calibrem as 

embreagens das transmissões automatizadas mais populares usadas na América do Norte, 

permitindo que os revendedores, oficinas de reparação independentes e frotas instalem a 
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embreagem Advantage Automated de Eaton, calibrem a embreagem e coloquem o camião de 

volta na estrada”, disse Tim Bauer, vice-presidente, Mercado Independente, Vehicle Group de 

Eaton. “Eaton está ajudando a ampliar a capacidade de serviço no mercado, minimizando o 

tempo de inatividade.” 

 

“Com este novo aplicativo, os clientes ServiceRanger 4 Pro Plus têm acesso a uma ferramenta 

de diagnóstico inovadora projetada para melhorar a facilidade de manutenção das 

embreagens Advantage Automated de Eaton, independentemente da marca ou modelo da 

transmissão”, acrescentou Emiliano Morales, vice-presidente, Divisão OEM, Grupo Cojali. 

“Para Cojali é uma honra colaborar com Eaton e contribuir para a realização dos seus objetivos 

estratégicos de serviço.” 

 

Além dessas melhorias, SR4 Pro Plus mantém todas as características do ServiceRanger 4 

Pro, que é uma ferramenta completa e multifuncional que combina diagnóstico, solução de 

problemas, informação de reparações e atualizações, tudo em uma interface intuitiva para o 

usuário. Os clientes podem adquirir o software melhorado ou atualizar as suas assinaturas 

existentes visitando www.EatonPartsOnline.com  e clicando no botão ServiceRanger na parte 

inferior da página. 

 

A missão de Eaton é melhorar a qualidade de vida e o meio ambiente por meio do uso de 

tecnologias e serviços de gestão de energia. Oferecemos soluções sustentáveis que ajudam 

os nossos clientes a gerir com eficácia a energia elétrica, hidráulica e mecânica, com mais 

segurança, eficiência e confiabilidade. As receitas da Eaton em 2019 foram de US $ 21,4 

bilhões, e vendemos produtos para clientes em mais de 175 países. Temos aproximadamente 

92.000 funcionários. Para obter mais informações, visite www.eaton.com . 
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