ในกล่องประกอบด้ วย
รายละเอี ยด
ชุดจุกปิ ดกระบอกโช้คหน้า
(แบบปรับพรี โหลด)
ชุดจุกปิ ดกระบอกโช้คหน้า
กระบอกพรี โหลด 195
กระบอกพรี โหลด 140
สปริ ง 35.3/300/9.5
สติกเกอร์ เออห์ลินส์
สติกเกอร์ เออห์ลินส์
สติกเกอร์ เออห์ลินส์

หมายเลข

จ�ำนวน
1

60060-17
60060-18
68004-95
01185-04
01185-01
00192-01

1
1
1
2
2
2
2

หมายเหตุ!

ก่อนที่จะติดตั้งผลิตภัณฑ์การตรวจสอบความครบถ้วนของชุด
อุปกรณ์น้ นั มีความส�ำคัญอย่างยิ่ง ถ้าหากมีส่วนประกอบใด
ขาดหายหรื อบกพร่ อง สามารถติดต่อตัวแทนจ�ำหน่ ายอย่างเป็ น
ทางการของเออห์ลินส์ได้
คำ�เตือน!
เออห์ลินส์ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสี ยหาย ที่เกิดขึ้นกับ
ชี วิตและทรัพย์สิน ถ้าท�ำการติดตั้งและซ่ อมบ�ำรุ งเอง หรื อศูนย์
บริ การที่ไม่ใช่ตวั แทนจ�ำหน่ ายอย่างเป็ นทางการของเออห์ลินส์
คำ�เตือน!
เมื่อท�ำการติดตั้งผลิตภัณฑ์เรี ยบร้อยแล้ว ควรทดลองขี่รถ
จักรยานยนต์ชา้ ๆเพื่อให้มนั่ ใจว่ารถจักรยานยนต์มีความ
เสถียรภาพ และพร้อมใช้งาน

หมายเหตุ!

หมายเหตุ!

ภาพประกอบในรู ปจัดท�ำขึ้น เพื่ออธิ บายผลิตภัณฑ์โดยทัว่ ไป
ซึ่ งอาจจะมีความแตกต่างเล็กน้อยจากผลิตภัณฑ์จริ ง

ในการขนส่ งและการจัดเก็บโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริ เวณที่มี
อุณหภูมิสูง น�้ำมันหรื อจาระบี ที่ถูกใช้ในการประกอบ
ผลิตภัณฑ์ อาจจะซึ มออกมา หรื อเกิดคราบขึ้นในบรรจุภณ
ั ฑ์
หรื อผลิตภัณฑ์ สิ่ งเหล่านี้ ไม่มีผลกระทบใดๆต่อผลิตภัณฑ์ และ
สามารถเช็ดออกโดยใช้ผา้ ได้ตามปรกติ

Fork Spring Kit for Triumph Bonneville T120-2016

FSK 120

คู่มือการติดตัง้

คู่มือการติดตัง้
ชุดโช้คอัพหน้ ามาตรฐาน

10

1

11

2
12
3
13
4

3
14

5

15

6

6

ชุ ดตะเกียบ-ขวา

ชุ ดตะเกียบ-ซ้ าย
2

คู่มือการติดตัง้
ชุดโช้คอัพหน้ าเออห์ลินส์
60206-02

7:ชุ ดจุกปิ ดกระบอก

โช้คอัพหน้า

60005-12
00638-92
04722-14
60051-03
05258-06

8: 60060-17

60005-26

ชุดจุกปิ ดกระบอก
11
โช้คอัพหน้า
16:

00638-92

17 : 60060-18
13

3

9 : 68004-95
9 : 68004-95

15

6

6

ชุ ดตะเกียบ-ซ้ าย

ชุ ดตะเกียบ-ขวา
3

คู่มือการติดตัง้
ขอแสดงความยิ นดี กบ
ั ท่ านลูกค้ า!

นี่คือชุดแต่งโช้คอัพหน้าที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งสายพันธุ์
นักแข่งจากเออห์ลินส์ นัน่ หมายความว่าคุณได้มอบ
สิ่ งที่ดีให้กบั รถจักรยานยนต์ของคุณได้กา้ วไปอีก
ระดับหนึ่ง
ประสบการณ์การแข่งขันรถจักรยานยนต์เกือบสี่ สิบ
ปี ตอนนี้กลายเป็ นส่ วนหนึ่งของประสบการณ์การ
ขับขี่ของคุณ ระบบรองรับสัน่ สะเทือนหน้าและหลัง
จะมีความสมดุลและประสิ ทธิ ภาพการท�ำงานที่ดียงิ่
หมายเหตุ!
ติดเทปกาวบนผิวหน้าของหกเหลี่ยมเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการ
ท�ำลายพื้นผิวระหว่างติดตั้ง

หมายเหตุ!
ต้องมัน่ ใจว่าแหวนรองสปริ ง (3),(13) ไม่เกิดความเสี ยหายใน
ระหว่างการติดตั้งชุดแต่งตะเกียบโช้คหน้า

น�้ ำมันแนะน� ำ

เราแนะน�ำน�้ำมัน :
Öhlins high performance Front Fork fluid 01330-01

หมายเหตุ!
ชุดแต่ง FSK 120 เออห์ลินส์ สามารถปรับสปริ งพรี โหลด
-5/+10 มม. จากพรี โหลดมาตรฐาน (16 มม.)
เฉพาะตะเกียบซ้าย เท่านั้น
> การหมุนปรับเกลียว 1 รอบเท่ากับ 1 มม.

ระดับน�้ ำมันแนะน� ำ
ด้านซ้าย : 160 มม.
ด้านขวา : 120 มม.

หมายเหตุ!
ชุดแต่ง FSK 120 เออห์ลินส์ สปริ งเบอร์ 68004-95 มีอตั ราส่ วน
9.5 นิวตันต่อมิลลิเมตร

หมายเหตุ!
การวัดระดับน�้ำมัน ท�ำการวัดระดับจากด้านบนปากกระบอก
โช้ค (6) ไปยังผิวน�้ำมัน
> ชุดตะเกียบโช้คหน้าต้องอยูแ่ นวตั้ง
> ชุดตะเกียบโช้คหน้าต้องไม่มีสปริ งและกระบอกพรี โหลด
> ชุดตะเกียบโช้คหน้าต้องถูกกดไว้จนสุ ดขณะวัดระดับน�้ำมัน

4

คู่มือการติดตัง้
วิธีการติดตัง้
1.
น�ำรถจักรยานยนต์ต้ งั ขาตั้งคู่ ล้อหน้าไม่สมั ผัสพื้น
ต้องมัน่ ใจว่ารถจักรยานยนต์ถูกค�้ำไว้อย่างปลอดภัย
2.
คลายแผงคอบน
หมายเหตุ!
ให้เปลี่ยนชุดตะเกียบทีละข้าง

ชุดตะเกียบ-ซ้าย

ชุดตะเกียบ-ขวา
8.

3.

ถอดจุกปิ ดหัวโช้คหน้ามาตรฐานออก (10) โดย
การกดกระบอกพรี โหลดด้วย เครื่ องมือ 02810-02
เพื่อยึด shaft แล้วคลายน็อต (11) จากนั้น คลายจุก
ปิ ดกระบอกโช้คหน้ามาตรฐานออก(10) ,กระบอก
พรี โหลด(12), แหวนรองสปริ ง(13) และสปริ ง(14)
9.
ถ่ายน�้ำมันออกจากกระบอกโช้คหน้า
10.
ประกอบสปริ งเออห์ลินส์ (9) แหวนรองสปริ ง
(13) และกระบอกพรี โหลด (17)
11.
เติมน�้ำมันตามค�ำแนะน�ำส�ำหรับระดับน�้ำมัน
12.
ติดตั้งชุดประกอบจุกปิ ดหัวโช้ค (16)
ด้วยค่าทอร์ ค :
-จุกปิ ดกระบอกโช้คกับ Shaft และน็อต ใช้จาก
ค่าก�ำหนดของผูผ้ ลิตรถจักรยานยนต์
-จุกปิ ดกระบอกโช้คกับกระบอกโช้คหน้า
ขันด้วยค่าทอร์ ค 10 นิวตัน/เมตร

ถอดจุกปิ ดหัวโช้คหน้ามาตรฐานออก (1)
กระบอกพรี โหลดมาตรฐาน(2 และ 4) แหวนรอง
สปริ ง (3) ; 2 ชิ้น และสปริ ง (5)
4.
ถ่ายน�้ำมันออกจากกระบอกโช้คหน้า
5.
ประกอบสปริ งเออห์ลินส์ (9) แหวนรองสปริ ง
มาตรฐาน(3) ; 1 ชิ้น และกระบอกพรี โหลด (8)
6.
เติมน�้ำมันตามค�ำแนะน�ำส�ำหรับระดับน�้ำมัน
7.
ติดตั้งชุดประกอบจุกปิ ดหัวโช้ค (7) ขันด้วยค่า
ทอร์ ค 10 นิวตัน/เมตร

13.
ย้อนกระบวนการติดตั้ง ตามคู่มือของรถ
จักรยานยนต์
02810-02
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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.
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