
Shock Absorber for Honda CBR 150 R Race

HO110025
คู่มือการติดตั �ง

รายละเอียด หมายเลขชิ�นส่วน จาํนวน

ชุดโชค้อพั HO110025

สตกิเกอร ์Öhlins 00192-01 2
ประแจ C 00710-01 1
แป้นหชูา้ง 03102-09 1
ที�จบัยดึแป้นหชูา้ง 03102-10 1
สกร ู 6x12 01046-36 2
สกร ู 6x14 00382-16 1
คู่มอืการใชง้าน 07241-02 1

1 หมายเหตุ
ภาพประกอบในรปูเป็นไปเพื �อการบรรยายผลติภณัฑโ์ดยทั �วไป 

ซึ �งอาจจะมคีวามแตกต่างเลก็น้อยจากผลติภณัฑจ์รงิ

1 หมายเหตุ

ในการขนสง่และการจดัเกบ็โดยเฉพาะอย่างยิ �งบรเิวณที �มอุีณหภูมสิงู

น� ํามนัหรอืจารบทีี �ถูกใชใ้นกระบวนการประกอบผลติภณัฑอ์าจจะซมึ

ออกมาหรอืเกดิคราบข �นึในบรรจุภณัฑห์รอืผลติภณัฑส์ิ �งเหล่าน� ีไม่มี

ผลกระทบใดๆต่อผลติภณัฑแ์ละสามารถเชด็ออกโดยใชผ้า้ตามปกติ

ได้

⚠ คาํเตือน
กอ่นทาํการตดิตั �งผลติภณัฑค์วรอ่านและทาํความเขา้ใจค่มูอืการใชง้าน

ใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นเนื �องจากโชค้อพั ตะเกยีบหน้า และอุปกรณ์หน่วงระบบ

เล�ยีว เป็นอุปกรณ์ที �มคีวามสาํคญัต่อเสถยีรภาพและความปลอดภยัของ

ผูข้บัขี �ตวัรถ

1 หมายเหตุ

ในกล่องประกอบด้วย

1

ก่อนที �จะตดิตั �งผลติภณัฑ ์การตรวจสอบความครบถว้นของชดุอุปกรณ์นั �น

มคีวามสาํคญัอยา่งยิ �ง ถา้หากมสีว่นประกอบใดขาดหรอืบกพรอ่ง สามารถ

ตดิต่อตวัแทนอยา่งเป็นทางการของเออหล์นิสไ์ด้



2

1

ยกรถจกัรยานยนต์ตั�งข�นึโดยใช้ ขาตั�งคู่ค�าํ ล ้อหลงัไม่สมัผสักบัพ�นื 

ต ้องมั�นใจว่ารถจกัรยานยนต์ ถกูตั�งค�าํไว้อย ่างปลอดภยั

2

ถอดเบาะผูโ้ดยสารออกโดยปลดลอ็คดว้ยกุญแจสตารท์

เครื�องยนต์

2

1

ค่มืูอการติดตัง้

ค �ำเตือน!

ค �ำเตือน!

หมายเหตุ!

หมายเหตุ!

โชค้อพัของเออหล์นิสค์วรอยา่งยิ �งที �จะดาํเนินการตดิตั �งโดยตวัแทน

อยา่งเป็นทางการของเออหล์นิส์

ในกรณทีี �รถถกูยกข�นึระหวา่งการตดิตั �ง  ผูต้ดิตั �งตอ้งมั �นใจก่อนวา่ตวัรถ

ถกูยดึไวอ้ยา่งเหมาะสม เพื �อป้องกนัรถลม้

ตวัรถควรถกูลา้งทาํความสะอาดใหท้ั �วถงึก่อนทาํการตดิตั �ง

การปฏบิตังิานใดๆ ที �เกี �ยวกบัผลติภณัฑน์� ีควรที �จะอา่นและทาํความเขา้ใจ

รายละเอยีดขั �นตอน และขอ้มลูที �สาํคญัในค่มูอืการใชร้ถเสยีก่อน
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3

ถอดเบาะผูข้บัขี�ออกโดยคลายสกรสูองตวั

4

ถอดที�จบัยดึดา้นหลงัทางขวาออกโดยคลายสกรสูองตวั

3

4

ค่มืูอการติดตัง้



4

5

6

5

ถอดฝาครอบไฟทา้ยออกโดยคลายสกรสูองตวั

6

ถอดฝาครอบหลงัทางดา้นขวาโดยคลายสกรสูองตวั

ค่มืูอการติดตัง้
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7

ถอดฝาครอบกลางทางดา้นขวาออกโดยคลายสกรสูามตวั

8

ถอดที�กําบงัโซ่ออกโดยคลายสกรสูี�ตวั

7

8

ค่มืูอการติดตัง้
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9

ถอดโชค้อพัมาตรฐานออกโดยคลายสลกัเกลยีวบนและล่าง

ของโชค้อพั

9

ค่มืูอการติดตัง้
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12

ยอ้นกระบวนการตดิตั �ง

11
ตดิตั �งกระบอกบรรจุแก๊สและตอ้งมั �นใจว่ากระบอกบรรจุแก๊ส

ไมไ่ดส้มัผสักบัชิ�นสว่นที�เคลื�อนที�ใดๆ (แมใ้นกรณีที�อยู่ในจุดตํ�าสุด) 

ภาพแสดงแนะนําตําแหน่งการตดิตั �ง : 

-ตดิตั �งขนานกบัโครงที�พกัเทา้ผูโ้ดยสาร

-กระบอกบรรจุแก๊สดา้นล่างไมส่มัผสักบัโครงที�พกัเทา้สว่นที�ดดังอ

-กระบอกบรรจุแก๊สตดิตั �งขนานกบัโครงที�พกัเทา้ผูโ้ดยสาร

10

ตดิตั �งโชค้อพัเออหล์นิส ์ใหส้ายกระบอกบรรจุแก๊ส

อยู่ทางดา้นขวา

ขนัสลกัเกลยีวบนและล่างของโชค้อพัตามค่าขนัทอรค์ที�

กําหนดไวใ้นคู่มอืรถจกัรยานยนต์

10

11

ค่มืูอการติดตัง้

หมำยเหตุ!
ก่อนขนัสกรทูัง้ตวับนและตวัล่างเพ่อื ตดิตัง้โชค้อพัตอ้งใหแ้น่ใจว่าลอ้  

แตะพ้นืแลว้เพ่อื ใหช้่วงล่างเริม่ยุบตวัเลก็น้อยเสยีก่อน

ค�ำเตือน!
ตอ้งใหม้ัน่ใจว่าสกรทูัง้หมดตอ้งถูกขนัโดยค่าทอรค์ทีถู่กตอ้งและตอ้ง  

ไม่มกีารผดิพลาดหรอืตดิขดัใดๆเกดิข้นึในขณะโชค้อพั ตะเกยีบหน้า และตวั

หน่วงระบบเล้ยีว มกีารยดึหรอืยุบสุด
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ข้อมูลสาํหรบัการติดตั �ง

Part no. MI_HO110025_TH_3  
Issued 2016-04-25

ค่าแนะนําสาํหรบัการติดตั �ง

วงแหวนปรบั

สปรงิพรโีหลด

กำรปรบัตัง้

ปุ่มปรบัความหน่วง
เวลายดืตวั

ปุ่มปรบัความหน่วง
เวลายุบตวั

พรโีหลดสปรงิ.........................................................5 mm

ปุ่มปรบัตัง้ความหน ่วงเวลาย ุบตวั.............................12 คล ิก

ปุ่มปรบัตัง้ความหน ่วงเวลาย ืดตวั.............................12 คล ิก

ข้อมูลสปริง

Part No  ............................................................. 60281-23

ความยาวสปรงิเมื�อไมม่โีหลด..................................130 mm

ข้อมูลโช้คอพั

ความยาว...............................................................260 mm

ระยะยดื-หด ..........................................................43 mm

ค �ำเตือน
1) ก่อนเริ �มการขบัขี �ทกุๆครั �ง ผูข้บัขี �ควรแน่ใจเสยีก่อนวา่การตดิตั �ง

ขั �นพ �นืฐานไดเ้ป็นไปตามที �บรษิทั เออหล์นิส ์แนะนําขอ้มลู

สาํหรบัการตดิตั �งดา้นลา่ง

2) ก่อนการปรบัตั �งใดๆ ผูข้บัขี �ควรอา่นและทาํความเขา้ใจค่มูอื

การใชง้านในสว่นการตดิตั �งและการปรบัตั �งใหเ้รยีบรอ้ยก่อน

3) หากมคีาํถามหรอืขอ้สงสยัเกี �ยวกบัการตดิตั �งและการปรบัตั �ง

สามารถที �จะตดิต่อตวัแทนอยา่งเป็นทางการของเออหล์นิสไ์ด้




