
Fork Spring Kit for Honda CB650F & CBR650F

FSK 105

ในกล่องประกอบด้วย

รายละเอียด หมายเลข จ�านวน

จุกปิดกระบอกโชค้หน้า 2

กระบอกพรโีหลด 60060-05 2

สปรงิ 68008-75 2

ปลอก 61123-09 2

แหวนรองสปรงิ 04752-03 2

สตกิเกอรเ์ออหล์นิสส์ขีาว 01185-01 2

สตกิเกอรเ์ออหล์นิสส์ฟ้ีา 00192-01 2

หมายเหต!ุ
ภาพประกอบในรปูจดัท�าขึน้ เพื่ออธบิายผลติภณัฑโ์ดยทัว่ไป 
ซึง่อาจจะมคีวามแตกต่างเลก็น้อยจากผลติภณัฑจ์รงิ

หมายเหต!ุ
ในการขนสง่และการจดัเกบ็โดยเฉพาะอยา่งยิง่บรเิวณทีม่อุีณหภมูิ
สงู น�้ามนัหรอืจาระบ ีทีถ่กูใชใ้นการประกอบผลติภณัฑ ์อาจจะซมึ
ออกมา หรอืเกดิคราบขึน้ในบรรจภุณัฑ ์หรอืผลติภณัฑ ์สิง่เหลา่น้ี
ไมม่ผีลกระทบใดๆต่อผลติภณัฑ ์และสามารถเชด็ออกโดยใชผ้า้ได้

หมายเหต!ุ
ก่อนทีจ่ะตดิตัง้ผลติภณัฑก์ารตรวจสอบความครบถว้นของ
ชุดอุปกรณ์นัน้ มคีวามส�าคญัอย่างยิง่ ถา้หากมสี่วนประกอบ
ใดขาดหายหรอืบกพร่อง สามารถตดิต่อตวัแทนจ�าหน่าย
อย่างเป็นทางการของเออหล์นิสไ์ด้

ค�าเตือน!
เออหล์นิสไ์ม่สามารถรบัผดิชอบต่อความเสยีหาย ทีเ่กดิขึน้
กบัชวีติและทรพัยส์นิ ถา้ท�าการตดิตัง้และซ่อมบ�ารุงเอง หรอื
ศูนย์บริการที่ไม่ใช่ตัวแทนจ�าหน่ายอย่างเป็นทางการของ
เออหล์นิส์

ค�าเตือน!
เมื่อท�าการตดิตัง้ผลติภณัฑเ์รยีบรอ้ยแลว้ ควรทดลองขีร่ถ
จกัรยานยนต์ชา้ๆเพื่อใหม้ัน่ใจว่ารถจกัรยานยนต์มคีวาม
เสถยีรภาพ และพรอ้มใชง้าน

คูม่อืการตดิตัง้
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คู่มือการใช้งาน

ชดุโชค้อพัหน้ามาตรฐาน
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60206-02

60005-13

04722-14
60051-03

05258-06

5 : 04752-03

6 : ชุดประกอบจุกปิดหวัโชค้

7 : 60060-05

9 : 61123-09 

(ส�ำหรบั CBR650F เท่ำนัน้ )

8 : 68008-75

5

00638-92

คู่มือการใช้งาน

ชดุโชค้อพัหน้าเออหล์นิส์



Öhlins products are subject to 
continuous improvement and 
development, therefore, although 
these instructions include the most 
up-to-date information available at 
the time of printing, minor updates 
may occur. 

To find the latest information 
contact an Öhlins distributor. 

Please contact Öhlins if you have 
any questions regarding the 

contents in this document.
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Issued  2016-11-28

คู่มือการใช้งาน
ขอแสดงความยินดีกบัท่านลูกค้า!

น่ีคอืชุดแต่งโชค้อพัหน้าทีม่ปีระสทิธภิาพสูงสายพนัธุ์นักแข่ง

จากเออหล์นิส ์ นัน่หมายความวา่คุณไดม้อบสิง่ทีด่ใีหก้บัรถ

จกัรยานยนตข์องคุณไดก้า้วไปอกีระดบัหน่ึง

ประสบการณ์การแข่งขนัรถจกัรยานยนต์เกอืบสีส่บิปีตอนน้ี

กลายเป็นสว่นหน่ึงของประสบการณ์การขบัขีข่องคุณ ระบบ

รองรับสัน่สะ เทือนหน้าและหลังจะมีความสมดุลและ

ประสทิธภิาพการท�างานทีด่ยี ิง่ขึน้

หมายเหต!ุ
ชุดแต่ง FSK 105 เออหล์นิส ์สามารถปรบัสปรงิพรโีหลด 
-5/+10 มม. จากพรโีหลดมาตรฐาน (13 มม.)                                           
> การหมุนปรบัเกลยีว 1 รอบเท่ากบั 1 มม. 

หมายเหตุ!
ชดุแต่ง FSK 105 เออหล์นิส ์ สปรงิเบอร ์68008-75 มอีตัราสว่น 
7.5 นิวตนัต่อมลิลเิมตร

น�้ามนัแนะน�า

เราแนะน�าน�้ามนั : Öhlins high performance Front Fork fluid 

01316-01.

ระดบัน�้ามนัแนะน�า

140 มม.

วิธีการติดตัง้

1.น�ารถจกัรยานยนตต์ัง้ขาตัง้คู ่ ลอ้หน้าไมส่มัผสัพืน้ ตอ้งมัน่ใจ

วา่รถจกัรยานยนตถ์กูค�า้ไวอ้ยา่งปลอดภยั

2.คลายน็อตจบัแผงคอออก

3.ถอดจุกปิดหวัโชค้หน้ามาตรฐานออก (1) ปลอกสปรงิ (2) 

และสปรงิ (3) ออก

4.ประกอบสปรงิเออหล์นิส ์(8) แหวนรองสปรงิ (5) ปลอกสปรงิ

เออหล์นิส ์(7) 

5.ตดิตัง้ชดุประกอบจกุปิดหวัโชค้ ใชค้า่ทอรค์ 10 นิวตนั/มม.

วิธีการติดตัง้

1.น�ารถจกัรยานยนตต์ัง้ขาตัง้คู ่ ลอ้หน้าไมส่มัผสัพืน้ ตอ้งมัน่ใจ

วา่รถจกัรยานยนตถ์กูค�า้ไวอ้ยา่งปลอดภยั

2.คลายน็อตจบัแผงคอออก

3.ถอดจุกปิดหวัโชค้หน้ามาตรฐานออก (1) ปลอกสปรงิ (2) 

และสปรงิ (3) ออก

4.ประกอบสปรงิเออหล์นิส ์(8) แหวนรองสปรงิ (5) ปลอกสปรงิ

เออหล์นิส ์(7) และปลอก (9)

5.ตดิตัง้ชดุประกอบจกุปิดหวัโชค้ ใชค้า่ทอรค์ 10 นิวตนั/มม.

หมายเหตุ!
การวดัระดบัน�้ามนั ท�าการวดัระดบัจากดา้นบนปากกระบอก
โชค้ (5) ไปยงัผวิน�้ามนั                                                                 
> ชุดตะเกยีบโชค้หน้าตอ้งอยู่แนวตัง้ 
> ชุดตะเกยีบโชค้หน้าตอ้งไม่มสีปรงิและกระบอกพรโีหลด                                      
> ชุดตะเกยีบโชค้หน้าตอ้งถูกกดไวจ้นสุดขณะวดัระดบัน�้ามนั   
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