
Fork Damping Kit for  Kawasaki Z125 Fork Damping Kit

FDK 106

ในกล่องประกอบด้วย

รายละเอียด หมายเลข จ�านวน

สกรู M8x25 15209-01 2
แหวนรอง 8/13/1 60048-01 2

จุกปิดกระบอกโชค้หนา้ 60005-25 2

โอริง 25.8x3.53 00438-29 2
ชุดหน่วงเวลายบุตวั FDK 106-C 1

ชุดหน่วงเวลายืดตวั FDK 106-R 1

สปริง 5.5 นิวตนั/มม 68000-04 2
สปริง 6.0 นิวตนั/มม 68000-05 2
บูช 18/25-17.5 61123-08 2
สติกเกอร์เออห์ลินส์ 00192-01 2
สติกเกอร์เออห์ลินส์ 01185-01 2
สติกเกอร์เออห์ลินส์ 01185-04 2

หมายเหตุ!
ภาพประกอบในรูปจดัท�าข้ึน เพ่ืออธิบายผลิตภณัฑโ์ดยทัว่ไป ซ่ึง
อาจจะมีความแตกต่างเลก็นอ้ยจากผลิตภณัฑจ์ริง

หมายเหตุ!
ในการขนส่งและการจดัเก็บโดยเฉพาะอยา่งยิ่งบริเวณท่ีมีอุณหภูมิ
สูง น�้ ามนัหรือจาระบี ท่ีถูกใชใ้นการประกอบผลิตภณัฑ ์อาจจะ
ซึมออกมา หรือเกิดคราบข้ึนในบรรจุภณัฑ ์หรือผลิตภณัฑ ์ส่ิง
เหล่าน้ีไม่มีผลกระทบใดๆต่อผลิตภณัฑ ์และสามารถเช็ดออกโดย

หมายเหตุ!
ก่อนท่ีจะติดตั้งผลิตภณัฑก์ารตรวจสอบความครบถว้นของชุด
อุปกรณ์นั้น  
มีความส�าคญัอยา่งยิ่ง ถา้หากมีส่วนประกอบใดขาดหายหรือ

คำ�เตือน!
ชุดอุปกรณ์ของเออห์ลินส์ควรติดตั้งโดย ตวัแทนจ�าหน่ายอยา่งเป็น 
ทางการของเออห์ลินส์ 

คำ�เตือน!
ก่อนท�าการติดตั้งผลิตภณัฑค์วรอ่านและท�าความเขา้ใจคู่มือการ
ใชง้านให้เรียบร้อยก่อน เน่ืองจากโชค้อพั ตะเกียบหนา้ และ
อุปกรณ์ หน่วงระบบเล้ียว เป็นอุปกรณ์ท่ีมีความส�าคญัต่อ
เสถียรภาพและความปลอดภยัของผูข้บัข่ี 

คู่มอืการตดิตั้ง
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คู่มือการใช้งาน
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P0.1

จุกปิดกระบอกโชค้หนา้  
ชุดมาตรฐาน

จุกปิดกระบอกโชค้หนา้  
เออห์ลินส์
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คู่มือการใช้งาน

หมายเหตุ!
โช้คตะเกียบหน้าเป็นอุปกรณ์ท่ีมีความส�าคญัต่อเสถียรภาพและ 
ความปลอดภยัของผูข้บัข่ีและตวัรถ 

หมายเหตุ!
ควรศึกษาท�าความเขา้ใจกบัคู่มือการใชง้านก่อนท�าการติดตั้ง
ผลิตภณัฑ ์หากมีปัญหาในการติดตั้งหรือการซ่อมบ�ารุงให้ติดต่อ 
ตวัแทนจ�าหน่ายอยา่งเป็นทางการของเออห์ลินส์ 

หมายเหตุ!
เออห์ลินส์ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหาย ท่ีเกิดข้ึนกบั
ชีวิตและทรัพยสิ์น ถา้ท�าการติดตั้งและซ่อมบ�ารุงเอง หรือศูนย์
บริการ ท่ีไม่ใช่ตวัแทนอยา่งเป็นทางการของเออห์ลินส์

หมายเหตุ!
ก่อนการปรับตั้งใดๆ ผูข้บัข่ีควรอ่านและท�าความเขา้ใจคู่มือ การ
ใช ้งานในส่วนการติดตั้งและการปรับตั้งให้เรียบร้อยก่อน 

หมายเหตุ!
คู่มือเป็นส่วนหน่ึงของผลิตภณัฑต์ลอดอายกุารใชง้าน

คำ�เตือน!
ผลิตภณัฑอ์อกแบบและพฒันา เพ่ือใชก้บัรถเฉพาะรุ่น  
ควรติดตั้ง เขา้กบัรถในสภาพเดิมท่ีมาจากโรงงานผูผ้ลิต

 เคร่ืองหมายเตือน หมายถึง ค�าเตือน! ความปลอดภยัเก่ียวกบั
ตวัผูข้บัข่ี

คำ�เตือน!
เคร่ืองหมายเตือน หมายถึง ระวงัอนัตรายหรือระวงัไดรั้บบาดเจ็บ
ขณะติดตั้งหรือตรวจสอบโชค้อพัหนา้หรือในระหว่างท่ีจบัยึดรถ
กบัขาตั้ง

คำ�เตือน!
ก่อนเร่ิมการขบัข่ีทุกๆคร้ัง ผูข้บัข่ีควรแน่ใจเสียก่อนว่าการติดตั้ง
ขั้นพ้ืนฐานไดเ้ป็นไปตามท่ีบริษทั เออห์ลินส์ แนะน�าตามขอ้มูล 
ส�าหรับการติดตั้งดา้นล่าง 

อปุกรณ์ท่ีจ�าเป็น

อุปกรณ์จับยึด ÖHLINS : 60000-06

สัญลกัษณ์ความปลอดภยั

ในคู่มือการใช้งานหรือเอกสารขอ้มูลทางด้าน
เทคนิคอ่ืน  ขอ้มูลท่ีส�าคญัทางดา้นความปลอดภยั
จะใชส้ญัลกัษณ์ดงัน้ี 

ข้อควรระวงั
เคร่ืองหมายเตือน  หมายถึง ตอ้งระมดัระวงัเป็นพิเศษไม่ให้เกิด
ความเสียหายกบัโชค้อพัหนา้

หมายเหตุ!
เคร่ืองหมายเตือน หมายถึง บ่งช้ีถึงขั้นตอนท่ีส�าคญั



4

1-การถอดโช้คอพัมาตรฐาน

คำ�เตือน!
ถา้มีขอ้สงสัยในการติดตั้งโชค้อพัหนา้ ระบบอุปกรณ์หน่วงระบบ
เล้ียว ติดต่อตวัแทนจ�าหน่ายอยา่งเป็นทางการของ เออห์ลินส์

คำ�เตือน!
ตอ้งมัน่ใจว่ารถถูกค�้ายึดไวอ้ยา่งปลอดภยั

คำ�เตือน!
เพ่ือไม่ให้จุกปิดกระบอกเป็นรอยขีดข่วน ควรติดเทปกาวก่อน

หมายเหตุ!
ควรท�าความสะอาดรถ ก่อนท�าการติดตั้งผลิตภณัฑ์

หมายเหตุ!
เม่ือจะท�าการติดตั้งผลิตภณัฑ ์ควรศึกษารายละเอียด ขั้นตอนท่ี
ส�าคญัจากขอ้มูลรถก่อนเสมอ

1.1
คลายสกรูแผงคอบน 

1.2 
คลายฝาปิดดา้นบนคร่ึงหน่ึง (ไม่ตอ้งถอดออก) 
 
1.3 
ถอดโชค้อพัคู่หนา้ออกตามขั้นตอนคู่มือการใชง้าน
รถ
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คู่มือการใช้งาน

5

Note!
ภาพ P0.1 ใชอ้า้งอิงต�าแหน่งส่วนประกอบของช้ินส่วน 

2.2
คลายจุกปิดฝาบน (15) จากท่อดา้นนอก (07)

2.1 
ถอดตวัลอ็คสกรูจากหูโชค้ล่าง(13)

2.4 
เทน�้ ามนัออก 

2.5 
กดกา้นโชค้และยดึชุดแรงหน่วง (18) โดยใช้
เคร่ืองมือ 60000-06

2.6
ถอดจุกปิดฝาบน (15)

2.7 
ถอดยาง (06) โดยด�าเนินการตามขั้นตอนต่อไปน้ี:
 

2.7.1 เปิดลิปดว้ยการงดัโดยใช ้สกรูไดรเวอร์ 
 

2.7.2 ดนัยาง(06) ไปยงัท่อดา้นนอก (07) 
 

2.7.3 ถอดแหวนลอ็คสลกั (05) และถอดลูกยางออก
จากแกนสร้างแรงหน่วง

2.3 
ถอดแหวนลอ็ค (17) โดยการคลายสกรู

 
2.8 
ยืดโชค้จนสุดสโตรคและยึดท่อดา้นใน (08) โดยใช้
เค่ืองมือ 60000-06 

2.9 
ใชปื้นความร้อนเป่ากาวลอ็คเกลียวเพื่อใหง่้ายต่อ
การคลายระหวา่งท่อดา้นใน (08) และหูโชค้ล่าง 
(13)

2.10
คลายหูโชค้ล่าง (13) จากท่อดา้นใน (08) ดว้ย
เพลาลอ้รถจกัรยานยนต ์

Note!
กรุณาอยา่ถอด Shim และ โอริง จากหูโชค้ล่าง

Note!
อยา่ท�าให้ยาง  (06) เสียหาย เพราะมนัจะถูกน�ามาใชอี้กคร้ังใน
ขั้นตอนต่อไป

Warning!
1.แนะน�าให้ด�าเนินการโดยตวัแทนจ�าหน่าย Öhlins 
2.ใชด้อกเจาะปลายแบนขนาด ø5 
3.ระวงัการเจาะไม่ให้ทะลุจนถึงท่อเหลก็ดา้นใน (08) 
4.ตอ้งมัน่ใจว่าท่อดา้นใน (08) เกลียวไม่มีครีบมิเช่นนั้นอาจส่ง
ผลให้ หูโชค้ล่างเกิดความเสียหายขณะถอดออก 
5.ดูภาพประกอบดา้นล่าง

หูโชค้ล่าง

ท่อใน

ระยะเจาะ 

หวัเจาะปลายแบน

2-การถอดประกอบโช้คอพัมาตรฐาน
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2-การถอดประกอบโช้คอพัมาตรฐาน
2.11 
ถอดสปริงมาตรฐาน (19), ถอดแกนแรงสร้าง
หน่วง (18) และ ถอดสปริงดา้นบนออก (09)

3.1 
ประกอบสปริงดา้นบน (09) และชุดสร้างแรง
หน่วงเออห์ลินส์ (10) เขา้กบัท่อเหลก็ (08)        
ดงัภาพท่ี P3.1 
   
3.2 
ยดืกระบอกโชค้จนสุด stroke 

3.3
ยดึท่อดา้นใน (08) โดยใชเ้คร่ืองมือ 60000-06

3.4
ประกอบสปริงเออห์ลินส์ (11) และบูชรอง (12) 
เขา้กบัท่อดา้นใน (08) 

3.5
ทาลอ็คไทต ์270 ท่ีท่อดา้นใน (08) 
และขนัเขา้กบัหูโชค้ล่าง (13) 
ใชท้อร์ค ตามคู่มือรถจกัรยานยนต ์
 
3.6
กดอดัโชค้อพัลงเพื่อจะติดตั้ง ลกูยาง (06) อีกคร้ัง 
 
3.7 
ติดตั้ง ฝาจุกปิดบนเออห์ลินส์ (03) บนชุดแกน
สร้างแรงหน่วง (10) ขนัดว้ยสกรูเออห์ลินส์ (01) 
และแหวนรองทองแดง (02)
ใชแ้รงขนัทอร์ค 15 นิวตนัเมตร และใชล้อ็คไทต ์
243 
 

3-ติดตัง้ชุดสร้างแรงหน่วง

P3.1

ก้านสร้างแรงหน่วงด้านยดืตวั 
ชุดตะเกยีบ-ขวา

ก้านสร้างแรงหน่วงด้านยุบตวั 
ชุดตะเกยีบ-ซ้าย

ข้อควรระวงั
ชุดสร้างแรงหน่วงแบ่งออกเป็นชุดสร้างแรงหน่วงดา้นยบุตวัและ
ชุดสร้างแรงหน่วงดา้นยืดตวั 09

10
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2-การถอดประกอบโช้คอพัมาตรฐาน

3.8 
เติมน�้ามนั Öhlins 01309-01 : 200 มิลลิลิตร  
ท่ีกระบอกโชค้  
 
3.9
ยดืกระบอกโชค้ออก และขนัลอ็คฝาปิดเออห์
ลินส์  (03) เขา้กบักระบอกโชค้นอก (07) 
ขนัดว้ยค่าทอร์ค 10 นิวตนัเมตร 

3.10
ยอ้นกระบวนการติดตั้งโชค้หนา้ ตามขั้นตอน 
คู่มือรถจกัรยานยนต์

หมายเหตุ!
กดและยดืโชค้ในขณะท่ีเติมน�้ามนั เพื่อระบายอากาศออกจากน�้ามนั

แผนภมิูแสดงปริมาณน�้ามนั/แรงสปริง

ค�ำแนะน�ำส�ำหรับสปริง

หมายเลข สปริง ค่าสปริง น�า้หนักคนขบั

68000-04 5.5 N/mm นอ้ยกวา่  80 กก.
68000-05 6.0 N/mm มากกวา่   80 กก.
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