ในกล่ องประกอบด้ วย
รายละเอียด
สกรู จุกกระบอกโช้คหน้า
จุกปิ ดกระบอกโช้คหน้า
โอริ ง
ชุดหน่ วงเวลายุบตัว
ชุดหน่ วงเวลายืดตัว
สปริ ง 5.5 นิ วตัน/มม
สปริ ง 6.0 นิ วตัน/มม
บูชรอง
แหวนรอง
แหวนรอง ทองแดง
แหวนล๊อคสลัก
สติกเกอร์ เออห์ลินส์ สี ฟ้า
สติกเกอร์ เออห์ลินส์ สี ดำ�

หมายเลข
15209-01
60005-03
00576-14
FDK 101-C
FDK 101-R
68000-04
68000-05
61123-04
60049-01
60048-01
01499-02
00192-01
01185-04

จ�ำนวน
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2

หมายเหตุ!

ก่อนที่จะติดตั้งผลิตภัณฑ์การตรวจสอบความครบถ้วนของชุด
อุปกรณ์น้ นั
มีความส�ำคัญอย่างยิ่ง ถ้าหากมีส่วนประกอบใดขาดหายหรื อ
คำ�เตือน!

ชุดอุปกรณ์ของเออห์ลินส์ควรติดตั้งโดย ตัวแทนจาํ หน่ายอย่างเป็ น
ทางการของเออห์ลินส์
คำ�เตือน!

ก่อนท�ำการติดตั้งผลิตภัณฑ์ควรอ่านและท�ำความเข้าใจคู่มือการ
ใช้งานให้เรี ยบร้อยก่อน เนื่ องจากโช้คอัพ ตะเกียบหน้า และ
อุปกรณ์ หน่วงระบบเลี้ยว เป็ นอุปกรณ์ที่มีความส�ำคัญต่อ
เสถียรภาพและความปลอดภัยของผูข้ บั ขี่

หมายเหตุ!

ภาพประกอบในรู ปจัดท�ำขึ้น เพื่ออธิ บายผลิตภัณฑ์โดยทัว่ ไป ซึ่ ง
อาจจะมีความแตกต่างเล็กน้อยจากผลิตภัณฑ์จริ ง

หมายเหตุ!

ในการขนส่ งและการจัดเก็บโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริ เวณที่มีอุณหภูมิ
สู ง น�้ำมันหรื อจาระบี ที่ถูกใช้ในการประกอบผลิตภัณฑ์ อาจจะ
ซึ มออกมา หรื อเกิดคราบขึ้นในบรรจุภณั ฑ์ หรื อผลิตภัณฑ์ สิ่ ง
เหล่านี้ ไม่มีผลกระทบใดๆต่อผลิตภัณฑ์ และสามารถเช็ดออกโดย

Fork Damping Kit for Honda MSX-2016/2013

FDK 111

คู่มอื การติดตั้ง

คู่มือการใช้งาน
ชุดโช้คอัพหน้ามาตรฐาน

จุกปิ ดกระบอกโช้คหน้า ชุดมาตรฐาน

จุกปิ ดกระบอกโช้คหน้า เออห์ลินส์
P0.1
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คู่มือการใช้งาน
หมายเหตุ!

โช้คตะเกี ยบหน้าเป็ นอุปกรณ์ ที่มีความส�ำคัญต่อเสถี ยรภาพและ
ความปลอดภัยของผูข้ บั ขี่และตัวรถ

สั ญลักษณ์ ความปลอดภัย
ในคู่ มื อ การใช้ง านหรื อเอกสารข้อ มู ล ทางด้า น
เทคนิ คอื่น ข้อมูลที่สำ� คัญทางด้านความปลอดภัย
จะใช้สญ
ั ลักษณ์ดงั นี้

หมายเหตุ!

ควรศึกษาท�ำความเข้าใจกับคู่มือการใช้งานก่อนท�ำการติดตั้ง
ผลิตภัณฑ์ หากมีปัญหาในการติดตั้งหรื อการซ่ อมบ�ำรุ งให้ติดต่อ
ตัวแทนจาํ หน่ายอย่างเป็ นทางการของเออห์ลินส์

เครื่ องหมายเตือน หมายถึง ค�ำเตือน! ความปลอดภัยเกี่ยวกับ
ตัวผูข้ บั ขี่

หมายเหตุ!

เออห์ลินส์ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสี ยหาย ที่เกิดขึ้นกับ
ชีวิตและทรัพย์สิน ถ้าทําการติดตั้งและซ่ อมบํารุ งเอง หรื อศูนย์
บริ การ ที่ไม่ใช่ตวั แทนอย่างเป็ นทางการของเออห์ลินส์

คำ�เตือน!

เครื่ องหมายเตือน หมายถึง ระวังอันตรายหรื อระวังได้รับบาดเจ็บ
ขณะติดตั้งหรื อตรวจสอบโช้คอัพหน้าหรื อในระหว่างที่จบั ยึดรถ
กับขาตั้ง

คำ�เตือน!

ผลิตภัณฑ์ออกแบบและพัฒนา เพื่อใช้กบั รถเฉพาะรุ่ น
ควรติดตั้ง เข้ากับรถในสภาพเดิมที่มาจากโรงงานผูผ้ ลิต

ข้ อควรระวัง
เครื่ องหมายเตือน หมายถึง ต้องระมัดระวังเป็ นพิเศษไม่ให้เกิด
ความเสี ยหายกับโช้คอัพหน้า

คำ�เตือน!

ก่อนเริ่ มการขับขี่ทุกๆครั้ง ผูข้ บั ขี่ควรแน่ใจเสี ยก่อนว่าการติดตั้ง
ขั้นพื้นฐานได้เป็ นไปตามที่บริ ษทั เออห์ลินส์ แนะน�ำตามข้อมูล
ส�ำหรับการติดตั้งด้านล่าง

หมายเหตุ!

เครื่ องหมายเตือน หมายถึง บ่งชี้ถึงขั้นตอนที่สำ� คัญ

หมายเหตุ!

ก่อนการปรับตั้งใดๆ ผูข้ บั ขี่ควรอ่านและทําความเข้าใจคู่มือ การ
ใช้ งานในส่ วนการติดตั้งและการปรับตั้งให้เรี ยบร้อยก่อน

หมายเหตุ!

คู่มือเป็ นส่ วนหนึ่ งของผลิตภัณฑ์ตลอดอายุการใช้งาน

เครื่องมือ 60000-04
24642-01

24641-01
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1-การถอดโช้คอัพมาตรฐาน
คำ�เตือน!

ถ้ามีขอ้ สงสัยในการติดตั้งโช้คอัพหน้า ระบบอุปกรณ์หน่วงระบบ
เลี้ยว ติดต่อตัวแทนจําหน่ายอย่างเป็ นทางการของ เออห์ลินส์
คำ�เตือน!

ต้องมัน่ ใจว่ารถถูกค�้ำยึดไว้อย่างปลอดภัย

หมายเหตุ!

ควรท�ำความสะอาดรถ ก่อนท�ำการติดตั้งผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ!

เมื่อจะท�ำการติดตั้งผลิตภัณฑ์ ควรศึกษารายละเอียด ขั้นตอนที่
ส�ำคัญจากข้อมูลรถก่อนเสมอ

1.1
คลายฝาปิ ดด้านบนครึ่ งหนึ่ ง (ไม่ตอ้ งถอดออก)
1.2
ถอดโช้คอัพคู่หน้าออกตามขั้นตอนคู่มือการใช้งาน
รถ
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2-การถอดประกอบโช้คอัพมาตรฐาน
หมายเหตุ!

ภาพ P0.1 ใช้อา้ งอิงต�ำแหน่งส่ วนประกอบของชิ้นส่ วน

2.1
ถอดฝาปิ ดบน (02) ออกจากกระบอกโช้คอัพหน้า
(07) และ คลายสกรู (01)
ค�ำเตือน!
ในขณะที่เทน�้ำมันออกจากกระบอกโช้ค ควรระวังไม่ให้ชิ้นส่ วน
ตก หล่นออกจากกระบอกโช้คอัพ

2.2
ถอดฝาปิ ดบน (18) และถอดลูกยางด้านบนออก
(04) แหวน(19) และสกรู (17)
2.3
เทน�้ำมันออกจากระบอกโช้ค
2.4
จับโช้คอัพยืดออกจนกระทัง่ สามารถจับยึดรู ใน
ท่อโลหะ (08) ได้
2.5
ใช้เครื่ องมือหมายเลข 24642-01 จับยึดท่อเหล็ก
(08)
2.6
ใช้ปืนเป่ าลมร้อนเป่ าบริ เวณเกลียวที่ติดแน่นด้วย
กาวระหว่าง ท่อโลหะ (08) กับกับหูโช้คล่าง (16)
ค�ำเตือน!
หู โช้คล่าง (16) และท่อโลหะ (08) ประกอบเข้ากันโดยเกลียวซ้าย

2.7
ใช้แกนล้อหน้าคลายหูโช้คล่าง (16) ออกจากท่อ
โลหะ(08) โดยไม่ตอ้ งถอดโอริ ง (20)
2.8
ใช้เครื่ องมือ 24641-01 ถอดฝาปิ ดด้านล่าง (15)
2.9
ถอดแหวน (13) และสปริ ง (12) ออก
2.10
ถอดก้านสร้างแรงหน่วง (10) ออก
5

2-การถอดประกอบโช้คอัพมาตรฐาน
ข้ อควรระวัง
โปรดระวังแหวนลูกสู บ (11) ได้รับความเสี ยหาย เพราะต้องน�ำ
กลับมาใช้ใหม่

2.11
ถอดสปริ งด้านบน (09) และแหวนลูกสุ บ (11)
ออก

3-ติ ดตัง้ ชุดสร้างแรงหน่ วง
3.1
ประกอบแหวนลูกสู บที่ถอดออกก่อนหน้านี้ (11)
เข้ากับ ชุดสร้างแรงหน่วงเออห์ลินส์ (10) โดย
ร่ องของแหวนลูกสู บ (11) หันไปทางสปริ ง (17)
ดังภาพที่ P3.1
3.2
ประกอบสปริ ง (09) และก้านสร้างแรงหน่วง
เออห์ลินส์ (10) เข้ากับท่อโลหะ (08)
3.3
จับโช้คอัพยืดออกจนกระทัง่ สามารถจับยึดรู ใน
ท่อโลหะ (08) ได้

ก้านสร้างแรงหน่ วงด้านยุบตัว

3.4
ใช้เครื่ องมือหมายเลข 24642-01 จับยึดท่อโลหะ
(08)
3.5
ประกอบสปริ งเออห์ลินส์ (12) แหวน (13) และบู
ชรอง (14) เข้ากับท่อโลหะ (08)
3.6
ทาจารบีที่ลกู ยาง ที่ฝาปิ ดล่าง (15) และติดตั้งโดย
ใช้แรงขันทอร์ ค 40 นิ วตันเมตร

ก้านสร้างแรงหน่ วงด้านยืดตัว
P3.1

3.7
กดอัดโช้คอัพลงและติดตั้งแหวนล็อค (06)
ทีก่ า้ นสร้างแรงหน่วง (10)
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2-การถอดประกอบโช้คอัพมาตรฐาน
3.8
ประกอบแหวน (05) โดยให้ดา้ นลบเหลี่ยมหันไป
ทางแหวนล๊อคสลัก, ยางรอง (04) และฝาปิ ดบน
ของเออห์ลินส์ (02) ที่กา้ นสร้างแรงหน่วง (10)
ขันล็อคด้วยสกรู (01) และวางแหวนรองทองแดง
คัน
่ กลาง
ใช้แรงขันทอร์ ค 15 นิ วตันเมตร และใช้ลอ็ คไทต์
243
หมายเหตุ!

กดและยืดโช้คในขณะที่เติมน�้ำมัน เพื่อระบายอากาศออกจากน�้ำมัน

3.9
เติมน�้ำมันที่กระบอกโช้ค 235 มิลลิลิตร
น�้ำมันแนะน�ำ : Öhlins 01309-01
3.10
ทาจารบีที่โอริ งเออห์ลินส์ (03) ยืดกระบอกโช้ค
ออก
และขันล็อคฝาปิ ดเออห์ลินส์ (02) เข้ากับ
กระบอกโช้ค (07)

ค�ำแนะน�ำส� ำหรั บสปริ ง

3.11
จับยึดหูโช้คล่าง (16) ทาล็อคไทต์ 270 ที่ท่อเหล็ก
และขันล็อคท่อโลหะเข้ากับหูโช้คล่างด้วย
เครื่ องมือ 24641-01 ด้วยค่าขันทอร์ ค 70 นิ วตัน
เมตร

หมายเลข สปริ ง ค่ าสปริง
น�ำ้ หนักคนขับ
68000-04
5.5 N/mm น้อยกว่า 80 กก.
68000-05
6.0 N/mm มากกว่า 80 กก.

3.12
ย้อนกระบวนการติดตั้งโช้คหน้า ตามขั้นตอน
คู่มือรถ

แผนภูมิแสดงปริ มาณน�้ ำมัน/แรงสปริ ง

7

Öhlins products are subject to
continuous improvement and
development, therefore, although
these instructions include the most
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