หมายเหตุ!

ก่อนที่จะติดตั้งผลิตภัณฑ์การตรวจสอบความครบถ้วนของชุด
อุปกรณ์น้ นั มีความส�ำคัญอย่างยิ่ง ถ้าหากมีส่วนประกอบใดขาด
หรื อบกพร่ อง สามารถติดต่อตัวแทนจ�ำหน่ ายอย่างเป็ นทางการ
ของเออห์ลินส์ได้

ในกล่ องประกอบด้ วย
รายละเอี ยด

หมายเลขชิ้ นส่ วน จ�ำนวน

ชุดโช้คอัพ

KA 110020

2

สติ๊กเกอร์ เออห์ลินส์สีขาว 01185-01

2

สติ๊กเกอร์ เออห์ลินส์สีดำ�

01185-04

2

ประแจซี

60710-01

1

คู่มือการใช้งาน

07241-02

1

หู ยึดทางเลือก

หมายเหตุ!

ภาพประกอบในรู ปใช้เพื่อการบรรยายผลิตภัณฑ์โดยทัว่ ไปซึ่ ง
อาจจะมีความแตกต่างเล็กน้อยจากผลิตภัณฑ์จริ ง

หมายเหตุ!

ในการขนส่ งและการจัดเก็บโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานที่จดั
เก็บที่มีอุณหภูมิสูงน�้ำมันหรื อจาระบีที่ถูกใช้ในการประกอบ
ผลิตภัณฑ์ อาจจะซึ มออกมาหรื อเกิดคราบขึ้นในบรรจุภณ
ั ฑ์
หรื อผลิตภัณฑ์ สิ่ งเหล่านี้ ไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อผลิตภัณฑ์
และสามารถเช็ดออกโดยใช้ผา้ ตามปรกติได้

1

สปริ ง 30 นิ วตัน/มม.

60281-34

1

สปริ ง 50 นิ วตัน/มม.

60282-02

1

ค�ำเตือน!

ก่อนท�ำการติดตั้งผลิตภัณฑ์ควรอ่านและท�ำความเข้าใจคู่มือ
การใช้งานให้เรี ยบร้อยก่อน เนื่ องจากชุดโช้คอัพ ตะเกียบหน้า
และอุปกรณ์หน่ วงระบบเลี้ยว เป็ นอุปกรณ์ที่มีความส�ำคัญต่อ
เสถียรภาพและความปลอดภัยของผูข้ บั ขี่และตัวรถ

Shock Absorber for Kawasaki KLX 110L

KA 110020

คู่มือการติดตั้ง

1

สติ๊กเกอร์ เออห์ลินส์สีฟ้า 00192-01

การปรั บตั้ง
ค�ำเตือน!

1) ก่อนเริ่ มการขับขี่ทุกๆครั้ง ผูข้ บั ขี่ควรแน่ใจเสี ยก่อนว่าการติด
ตั้งขั้นพื้นฐานได้เป็ นไปตามที่บริ ษทั เออห์ลินส์แนะน�ำตาม
ข้อมูล ส�ำหรับการติดตั้งด้านล่าง
2) ก่อนการปรับตั้งใดๆ ผูข้ บั ขี่ควรอ่านและท�ำความเข้าใจคู่มือ
การใช้งานในส่ วนการติดตั้งและการปรับตั้งให้เรี ยบร้อยเสี ยก่อน
3) หากมีคำ� ถามหรื อข้อสงสัยเกี่ยวกับการติดตั้ง การปรับตั้ง
สามารถที่จะติดต่อตัวแทนจ�ำหน่ายอยา่งเป็ นทางการของเออห์
ลินส์ได้

ต�ำแหน่ งที่นอ้ ยที่สุด

ค�ำเตือน!

ตัวปรับสปริ ง
พรี โหลด

ต�ำแหน่ งที่มากที่สุด

หูโช้คล่างแบบปรับความยาวได้ ความยาวสูงสุ ดต้องไม่เกินร่ องที่
เซาะไว้ซ่ ึงเห็นได้อย่างชัดเจนและใช้แรงขันทอร์ค 30 นิวตันเมตร

ข้ อมูลส� ำหรั บการติดตั้ง
5 มม.

ปุ่ มปรับค่ารี บาวน์.............

14 คลิก

ตัวทางเลือก
278+0/-10 มม.

ระยะยืด-หด................. 47 มม.

47 มม.

หมายเหตุ!

หมายเลขชิ้นส่ วน.................. 60281-34

60281-36

60282-02

ความยาวสปริ ง ก่อนติดตั้ง... 125 มม.

125 มม.

125 มม.

ค่าสปริ ง.............................. 30 นิวตัน/มม. 40 นิวตัน/มม. 50 นิวตัน/มม.
น�้ำหนักผูข้ บั ขี่..................... 30-50 กก.

50-75 กก.

75-100 กก.

ค่าพรี โหลดแนะน�ำ.............. [0-21] มม.

[0-15] มม.

[0-15] มม.

© Öhlins Asia Co. Ltd. All rights
reserved. Any reprinting or
unauthorized use without the written
permission of Öhlins Racing AB
is prohibited.

ตัวมาตรฐาน

ความยาว..................... 288+0/-10

ในกรณี ที่จะเปลี่ยนสปริ ง ให้คลายตัวปรับพรี โหลด และถอดตัว
ยึดสปริ งออกมา

ข้ อมูลสปริ ง

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.

ตัวปรับค่ารี บาวน์

ข้ อมูลโช้ คอัพ
ชนิ ดของหู ยึด

ค�ำแนะน�ำส� ำหรั บการติดตั้ง
สปริ งพรี โหลด.................

ตัวปรับค่าความยาว

To find the latest information
contact an Öhlins distributor.
Please contact Öhlins if you have
any questions regarding the
contents in this document.
Part no. MI_KA110020_TH_1
Issued 2015-02-08
Öhlins Asia Co. Ltd
700/937 Moo5, Tambol Nongkhaka,
Amphur Phantong, Chonburi
Province
20160 Thailand

การปรั บตั้ง
ค�ำเตือน!

1) ก่อนเริ่ มการขับขี่ทุกๆครั้ง ผูข้ บั ขี่ควรแน่ใจเสี ยก่อนว่าการติด
ตั้งขั้นพื้นฐานได้เป็ นไปตามที่บริ ษทั เออห์ลินส์แนะน�ำตาม
ข้อมูล ส�ำหรับการติดตั้งด้านล่าง
2) ก่อนการปรับตั้งใดๆ ผูข้ บั ขี่ควรอ่านและท�ำความเข้าใจคู่มือ
การใช้งานในส่ วนการติดตั้งและการปรับตั้งให้เรี ยบร้อยเสี ยก่อน
3) หากมีคำ� ถามหรื อข้อสงสัยเกี่ยวกับการติดตั้ง การปรับตั้ง
สามารถที่จะติดต่อตัวแทนจ�ำหน่ายอยา่งเป็ นทางการของเออห์
ลินส์ได้

ต�ำแหน่งที่นอ้ ยที่สุด

ค�ำเตือน!

ตัวปรับสปริ ง
พรี โหลด

ต�ำแหน่งที่มากที่สุด
ตัวปรับค่าความยาว

หูโช้คล่างแบบปรับความยาวได้ ความยาวสูงสุ ดต้องไม่เกินร่ องที่
เซาะไว้ซ่ ึงเห็นได้อย่างชัดเจนและใช้แรงขันทอร์ค 30 นิวตันเมตร

ข้ อมูลส� ำหรั บการติดตั้ง

ข้ อมูลโช้ คอัพ
ชนิ ดของหู ยึด

ค�ำแนะน�ำส� ำหรั บการติดตั้ง
สปริ งพรี โหลด.................

5 มม.

ปุ่ มปรับค่ารี บาวน์.............

14 คลิก

ตัวทางเลือก
278+0/-10 มม.

ระยะยืด-หด................. 47 มม.

47 มม.

ในกรณี ที่จะเปลี่ยนสปริ ง ให้คลายตัวปรับพรี โหลด และถอด
ตัวยึดสปริ งออกมา

หมายเลขชิ้นส่ วน.................. 60281-34

60281-36

60282-02

ความยาวสปริ ง ก่อนติดตั้ง... 125 มม.

125 มม.

125 มม.

ค่าสปริ ง.............................. 30 นิวตัน/มม. 40 นิวตัน/มม. 50 นิวตัน/มม.
น�้ำหนักผูข้ บั ขี่..................... 30-50 กก.

50-75 กก.

75-100 กก.

ค่าพรี โหลดแนะน�ำ.............. [0-21] มม.

[0-15] มม.

[0-15] มม.

© Öhlins Asia Co. Ltd. All rights
reserved. Any reprinting or
unauthorized use without the written
permission of Öhlins Racing AB
is prohibited.

ตัวมาตรฐาน

ความยาว..................... 288+0/-10

หมายเหตุ!

ข้ อมูลสปริ ง

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.

ตัวปรับค่ารีบาวน์

To find the latest information
contact an Öhlins distributor.
Please contact Öhlins if you have
any questions regarding the
contents in this document.
Part no. MI_KA110020_TH_0
Issued 2015-09-25
Öhlins Asia Co. Ltd
700/937 Moo5, Tambol Nongkhaka,
Amphur Phantong, Chonburi
Province
20160 Thailand

หมายเหตุ!

ก่อนที่จะติดตั้งผลิตภัณฑ์การตรวจสอบความครบถ้วนของชุด
อุปกรณ์น้ นั มีความส�ำคัญอย่างยิง่ ถ้าหากมีส่วนประกอบใดขาด
หรื อบกพร่ อง สามารถติดต่อตัวแทนจ�ำหน่ายอย่างเป็ นทางการของ
เออห์ลินส์ได้

ในกล่ องประกอบด้ วย
รายละเอี ยด

หมายเลขชิ้ นส่ วน จ�ำนวน

ชุดโช้คอัพ

KA 110020

สติ๊กเกอร์ เออห์ลินส์สีฟ้า 00192-01

2

สติ๊กเกอร์ เออห์ลินส์สีขาว 01185-01

2

สติ๊กเกอร์ เออห์ลินส์สีดำ�

01185-04

2

ประแจซี

60710-01

1

คู่มือการใช้งาน

07241-02

1

หู ยึดทางเลือก

หมายเหตุ!

ภาพประกอบในรู ปใช้เพื่อการบรรยายผลิตภัณฑ์โดยทัว่ ไปซึ่ ง
อาจจะมีความแตกต่างเล็กน้อยจากผลิตภัณฑ์จริ ง

หมายเหตุ!

ในการขนส่ งและการจัดเก็บโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในสถานที่จดั เก็บ
ที่มีอุณหภูมิสูงน�้ำมันหรื อจาระบีที่ถกู ใช้ในการประกอบ
ผลิตภัณฑ์ อาจจะซึ มออกมาหรื อเกิดคราบขึ้นในบรรจุภณ
ั ฑ์
หรื อผลิตภัณฑ์ สิ่ งเหล่านี้ไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อผลิตภัณฑ์ และ
สามารถเช็ดออกโดยใช้ผา้ ตามปรกติได้

1

สปริ ง 30 นิ วตัน/มม.

60281-34

1

สปริ ง 50 นิ วตัน/มม.

60282-02

1

ค�ำเตือน!

ก่อนท�ำการติดตั้งผลิตภัณฑ์ควรอ่านและท�ำความเข้าใจคู่มือการ
ใช้งานให้เรี ยบร้อยก่อน เนื่องจากชุดโช้คอัพ ตะเกียบหน้า และ
อุปกรณ์หน่วงระบบเลี้ยว เป็ นอุปกรณ์ที่มีความส�ำคัญต่อ
เสถียรภาพและความปลอดภัยของผูข้ บั ขี่และตัวรถ

Shock Absorber for Kawasaki KLX 110L

KA 110020

คู่มือการติดตั้ง

1

