
Fork Spring Kit for Triumph Bonneville T120-2016

FSK 120

ในกล่องประกอบด้วย

รายละเอียด หมายเลข จ�านวน

ชุดจุกปิดกระบอกโชค้หนา้ 

(แบบปรับพรีโหลด)

1

ชุดจุกปิดกระบอกโชค้หนา้ 1

กระบอกพรีโหลด 195 60060-17 1

กระบอกพรีโหลด 140 60060-18 1

สปริง 35.3/300/9.5 68004-95 2

สติกเกอร์เออห์ลินส์ 01185-04 2

สติกเกอร์เออห์ลินส์ 01185-01 2

สติกเกอร์เออห์ลินส์ 00192-01 2

หมายเหต!ุ
ภาพประกอบในรูปจดัท�าข้ึน เพ่ืออธิบายผลิตภณัฑโ์ดยทัว่ไป 
ซ่ึงอาจจะมีความแตกต่างเลก็นอ้ยจากผลิตภณัฑจ์ริง

หมายเหต!ุ
ในการขนส่งและการจดัเก็บโดยเฉพาะอยา่งยิ่งบริเวณท่ีมี
อุณหภูมิสูง น�้ ามนัหรือจาระบี ท่ีถูกใชใ้นการประกอบ
ผลิตภณัฑ ์อาจจะซึมออกมา หรือเกิดคราบข้ึนในบรรจุภณัฑ ์
หรือผลิตภณัฑ ์ส่ิงเหล่าน้ีไม่มีผลกระทบใดๆต่อผลิตภณัฑ ์และ
สามารถเช็ดออกโดยใชผ้า้ไดต้ามปรกติ

หมายเหต!ุ
ก่อนท่ีจะติดตั้งผลิตภณัฑก์ารตรวจสอบความครบถว้นของชุด
อุปกรณ์นั้น มีความส�าคญัอยา่งยิ่ง ถา้หากมีส่วนประกอบใด
ขาดหายหรือบกพร่อง สามารถติดต่อตวัแทนจ�าหน่ายอยา่งเป็น
ทางการของเออห์ลินส์ได้

ค�าเตือน!
เออห์ลินส์ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหาย ท่ีเกิดข้ึนกบั
ชีวิตและทรัพยสิ์น ถา้ท�าการติดตั้งและซ่อมบ�ารุงเอง หรือศูนย์
บริการท่ีไม่ใช่ตวัแทนจ�าหน่ายอยา่งเป็นทางการของเออห์ลินส์

ค�าเตือน!
เม่ือท�าการติดตั้งผลิตภณัฑเ์รียบร้อยแลว้ ควรทดลองข่ีรถ

จกัรยานยนตช์า้ๆเพ่ือให้มัน่ใจว่ารถจกัรยานยนตมี์ความ

เสถียรภาพ และพร้อมใชง้าน

คู่มือการติดตัง้



2

คู่มือการติดตัง้

ชดุโช้คอพัหน้ามาตรฐาน
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ชุดตะเกยีบ-ซ้าย ชุดตะเกยีบ-ขวา
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คู่มือการติดตัง้

ชดุโช้คอพัหน้าเออหลิ์นส์

60206-02

60005-12

60005-26

04722-14
60051-03
05258-06

3

7:ชุดจุกปิดกระบอก

โชค้อพัหนา้
16:  ชุดจุกปิดกระบอก

โชค้อพัหนา้

8: 60060-17

9 : 68004-95

9 : 68004-95

6

6

15

00638-92

00638-92

ชุดตะเกยีบ-ซ้าย ชุดตะเกยีบ-ขวา

13
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17 : 60060-18
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คู่มือการติดตัง้

ขอแสดงความยินดีกบัท่านลูกค้า!

น่ีคือชุดแต่งโชค้อพัหนา้ท่ีมีประสิทธิภาพสูงสายพนัธ์ุ
นกัแข่งจากเออห์ลินส์ นัน่หมายความวา่คุณไดม้อบ
ส่ิงท่ีดีใหก้บัรถจกัรยานยนตข์องคุณไดก้า้วไปอีก
ระดบัหน่ึง

 ประสบการณ์การแข่งขนัรถจกัรยานยนตเ์กือบส่ีสิบ
ปีตอนน้ีกลายเป็นส่วนหน่ึงของประสบการณ์การ
ขบัข่ีของคุณ ระบบรองรับสัน่สะเทือนหนา้และหลงั
จะมีความสมดุลและประสิทธิภาพการท�างานท่ีดียิง่

หมายเหตุ!
ชุดแต่ง FSK 120 เออห์ลินส์ สามารถปรับสปริงพรีโหลด 
-5/+10 มม. จากพรีโหลดมาตรฐาน (16 มม.)    
เฉพาะตะเกียบซา้ย เท่านั้น                           
 > การหมุนปรับเกลียว 1 รอบเท่ากบั 1 มม. 

หมายเหตุ!
ชุดแต่ง FSK 120 เออห์ลินส์  สปริงเบอร์ 68004-95  มีอตัราส่วน 
9.5 นิวตนัต่อมิลลิเมตร

น�้ามนัแนะน�า

เราแนะน�าน�้ามนั :  

Öhlins high performance Front Fork fluid 01330-01

ระดบัน�้ามนัแนะน�า

ดา้นซา้ย    : 160 มม.
ด้านขวา  : 120 มม.

หมายเหตุ!
ตอ้งมัน่ใจว่าแหวนรองสปริง (3),(13) ไม่เกิดความเสียหายใน
ระหว่างการติดตั้งชุดแต่งตะเกียบโชค้หนา้ 

หมายเหตุ!
การวดัระดบัน�้ ามนั ท�าการวดัระดบัจากดา้นบนปากกระบอก
โชค้ (6) ไปยงัผิวน�้ ามนั                                                                 
> ชุดตะเกียบโชค้หนา้ตอ้งอยูแ่นวตั้ง 
> ชุดตะเกียบโชค้หนา้ตอ้งไม่มีสปริงและกระบอกพรีโหลด                                      
> ชุดตะเกียบโชค้หนา้ตอ้งถูกกดไวจ้นสุดขณะวดัระดบัน�้ ามนั   

หมายเหตุ!
ติดเทปกาวบนผิวหนา้ของหกเหล่ียมเพ่ือท่ีจะหลีกเล่ียงการ
ท�าลายพ้ืนผิวระหว่างติดตั้ง
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คู่มือการติดตัง้

1. 

น�ารถจกัรยานยนตต์ั้งขาตั้งคู่ ลอ้หนา้ไม่สมัผสัพื้น 

ตอ้งมัน่ใจวา่รถจกัรยานยนตถ์ูกค�้าไวอ้ยา่งปลอดภยั

2. 

คลายแผงคอบน 

 

3.

ถอดจุกปิดหวัโชค้หนา้มาตรฐานออก (1) 

กระบอกพรีโหลดมาตรฐาน(2 และ 4) แหวนรอง

สปริง (3) ; 2 ช้ิน และสปริง (5) 

4.

ถ่ายน�้ามนัออกจากกระบอกโชค้หนา้  
5.

ประกอบสปริงเออห์ลินส์ (9) แหวนรองสปริง

มาตรฐาน(3) ; 1 ช้ิน และกระบอกพรีโหลด (8) 
6.

เติมน�้ามนัตามค�าแนะน�าส�าหรับระดบัน�้ามนั 
7.

ติดตั้งชุดประกอบจุกปิดหวัโชค้ (7) ขนัดว้ยค่า

ทอร์ค 10 นิวตนั/เมตร 

 

8.

ถอดจุกปิดหวัโชค้หนา้มาตรฐานออก (10) โดย

การกดกระบอกพรีโหลดดว้ย เคร่ืองมือ 02810-02 

เพื่อยดึ shaft แลว้คลายน็อต (11) จากนั้น คลายจุก

ปิดกระบอกโชค้หนา้มาตรฐานออก(10) ,กระบอก

พรีโหลด(12), แหวนรองสปริง(13) และสปริง(14) 

9.

ถ่ายน�้ามนัออกจากกระบอกโชค้หนา้  
10.

ประกอบสปริงเออห์ลินส์ (9) แหวนรองสปริง  

(13) และกระบอกพรีโหลด (17)  

11.

เติมน�้ามนัตามค�าแนะน�าส�าหรับระดบัน�้ามนั 
12.

ติดตั้งชุดประกอบจุกปิดหวัโชค้ (16) 
 ดว้ยค่าทอร์ค :

-จุกปิดกระบอกโชค้กบั Shaft และน็อต ใชจ้าก

ค่าก�าหนดของผูผ้ลิตรถจกัรยานยนต์

 -จุกปิดกระบอกโชค้กบักระบอกโชค้หนา้  

ขนัดว้ยค่าทอร์ค 10 นิวตนั/เมตร 

หมายเหตุ!
ให้เปล่ียนชุดตะเกียบทีละขา้ง

วิธีการติดตัง้

ชดุตะเกียบ-ซ้าย ชดุตะเกียบ-ขวา

13.

ยอ้นกระบวนการติดตั้ง ตามคู่มือของรถ

จกัรยานยนต์

02810-02
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