
Fork Spring Kit for Triumph Bonneville T100-2009/2017

FSK 122

หมายเหต!ุ
ภาพประกอบในรูปจดัท�าข้ึน เพ่ืออธิบายผลิตภณัฑโ์ดยทัว่ไป 
ซ่ึงอาจจะมีความแตกต่างเลก็นอ้ยจากผลิตภณัฑจ์ริง

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

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

คำาเตือน!
เออห์ลินส์ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหาย ท่ีเกิดข้ึนกบั
ชีวิตและทรัพยสิ์น ถา้ท�าการติดตั้งและซ่อมบ�ารุงเอง หรือศูนย์
บริการท่ีไม่ใช่ตวัแทนจ�าหน่ายอยา่งเป็นทางการของเออห์ลินส์

คำาเตือน!
เม่ือท�าการติดตั้งผลิตภณัฑเ์รียบร้อยแลว้ ควรทดลองข่ีรถ

จกัรยานยนตช์า้ๆเพ่ือให้มัน่ใจว่ารถจกัรยานยนตมี์ความ

เสถียรภาพ และพร้อมใชง้าน

คูม่อืการตดิตัง้

ในกล่องประกอบด้วย

รายละเอียด หมายเลข จำานวน

ชุดจุกปิดกระบอกโชค้หนา้ 

(แบบปรับพรีโหลด)

2

ปลอก 61123-11 2

กระบอกพรีโหลด 205 60060-19 2

สปริง 68004-85 2

สติกเกอร์เออห์ลินส์ 01185-04 2

สติกเกอร์เออห์ลินส์ 01185-01 2

สติกเกอร์เออห์ลินส์ 00192-01 2
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คู่มือการใช้งาน

ชดุโชค้อพัหน้ามาตรฐาน
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60206-02

60005-12

04722-14
60051-03

05258-06
3

6 : ชุดประกอบจุกปิดหวัโชค้

7 : 60060-19

8 : 68004-85

5

00638-92

คู่มือการใช้งาน

ชดุโชค้อพัหน้าเออหล์นิส์

9 : 61123-11 

(ส�ำหรบั T100-2009 เท่ำนัน้)
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คู่มือการใช้งาน
ขอแสดงความยินดีกบัท่านลูกค้า!

น่ีคอืชุดแต่งโชค้อพัหน้าทีม่ปีระสทิธภิาพสูงสายพนัธุ์นักแข่ง

จากเออหล์นิส ์ นัน่หมายความวา่คุณไดม้อบสิง่ทีด่ใีหก้บัรถ

จกัรยานยนตข์องคุณไดก้า้วไปอกีระดบัหน่ึง

ประสบการณ์การแข่งขนัรถจกัรยานยนต์เกอืบสีส่บิปีตอนน้ี

กลายเป็นสว่นหน่ึงของประสบการณ์การขบัขีข่องคุณ ระบบ

รองรับสัน่สะ เทือนหน้าและหลังจะมีความสมดุลและ

ประสทิธภิาพการท�างานทีด่ยี ิง่ขึน้

หมายเหต!ุ
ชุดแต่ง FSK 122 เออห์ลินส์ สามารถปรับสปริงพรีโหลด 
-5/+15มม. จากพรีโหลดมาตรฐาน (20 มม.)                                           
> การหมุนปรับเกลียว 1 รอบเท่ากบั 1 มม. 

หมายเหตุ!
ชุดแต่ง FSK 122 เออห์ลินส์  สปริงเบอร์ 68004-85 มี
อตัราส่วน 8.5 นิวตนัต่อมิลลิเมตร

นำ้ามนัแนะนำา

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

01316-01.

ระดบันำ้ามนัแนะนำา

T100-2009 : 115 มม. 

T100-2016 : 123 มม. 

หมายเหตุ!
ตอ้งมัน่ใจว่าแแหวนรองสปริง (3) ไม่เกิดความเสียหายใน
ระหว่างการติดตั้งชุดแต่งตะเกียบโชค้หนา้ 

วิธีการติดตัง้

1.น�ารถจกัรยานยนตต์ัง้ขาตัง้คู ่ลอ้หน้าไมส่มัผสัพืน้ ตอ้งมัน่ใจ

วา่รถจกัรยานยนตถ์กูค�า้ไวอ้ยา่งปลอดภยั

2.คลายน็อตจบัแผงคอออก

3.ถอดจกุปิดหวัโชค้หน้ามาตรฐานออก (1) ปลอกสปรงิ (2) 

แหวนรองสปรงิ (3) และสปรงิ (4) ออก

4.ประกอบสปรงิเออหล์นิส ์(8) แหวนรองสปรงิ (3) ปลอก

สปรงิเออหล์นิส ์(7) 

5.ตดิตัง้ชดุประกอบจกุปิดหวัโชค้ ใชค้า่ทอรค์ 10 นิวตนั/มม.

วิธีการติดตัง้

1.น�ารถจกัรยานยนตต์ัง้ขาตัง้คู ่ลอ้หน้าไมส่มัผสัพืน้ ตอ้งมัน่ใจ

วา่รถจกัรยานยนตถ์กูค�า้ไวอ้ยา่งปลอดภยั

2.คลายน็อตจบัแผงคอออก

3.ถอดจกุปิดหวัโชค้หน้ามาตรฐานออก (1) ปลอกสปรงิ (2) 

แหวนรองสปรงิ (3) และสปรงิ (4) ออก

4.ประกอบสปรงิเออหล์นิส ์(8) แหวนรองสปรงิ (3) ปลอก

สปรงิเออหล์นิส ์(7) และปลอก (9)

5.ตดิตัง้ชดุประกอบจกุปิดหวัโชค้ ใชค้า่ทอรค์ 10 นิวตนั/มม.

หมายเหตุ!
การวดัระดบัน�้ ามนั ท�าการวดัระดบัจากดา้นบนปากกระบอก
โชค้ (5) ไปยงัผิวน�้ ามนั                                                                 
> ชุดตะเกียบโชค้หนา้ตอ้งอยูแ่นวตั้ง 
> ชุดตะเกียบโชค้หนา้ตอ้งไม่มีสปริงและกระบอกพรีโหลด                                      
> ชุดตะเกียบโชค้หนา้ตอ้งถูกกดไวจ้นสุดขณะวดัระดบัน�้ ามนั      

T100-2009

T100-2017


