
Shock Absorber for Victory Octane

VI 642
คู่มือส�ำหรับกำรติดตั้ง

หมำยเหตุ!
ภาพประกอบในรูปใชเ้พื่อการบรรยายผลิตภณัฑโ์ดยทัว่ไปซ่ึง
อาจจะมีความแตกต่างเลก็นอ้ยจากผลิตภณัฑจ์ริง

หมำยเหตุ!
ในการขนส่งและการจดัเกบ็โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสถานท่ีจดัเกบ็
ท่ีมีอุณหภมิูสูงน�้ามนัหรือจาระบีท่ีถกูใชใ้นการประกอบ
ผลิตภณัฑ ์อาจจะซึมออกมาหรือเกิดคราบข้ึนในบรรจุภณัฑ ์
หรือผลิตภณัฑ ์ส่ิงเหล่าน้ีไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อผลิตภณัฑ ์และ
สามารถเช็ดออกโดยใชผ้า้ตามปรกติได้

ค�ำเตือน!

ก่อนท�าการติดตั้งผลิตภณัฑค์วรอ่านและท�าความเขา้ใจคู่มือการ
ใชง้านใหเ้รียบร้อยก่อน เน่ืองจากชุดโชค้อพั ตะเกียบหนา้ และ
อุปกรณ์หน่วงระบบเล้ียว เป็นอุปกรณ์ท่ีมีความส�าคญัต่อ
เสถียรภาพและความปลอดภยัของผูข้บัข่ีและตวัรถ

ในกล่องประกอบด้วย

รำยละเอียด หมำยเลขช้ินส่วน จ�ำนวน

ชุดโชค้อพั VI 642 2

สติกเกอร์  "ÖHLINS" 00192-01 2

สติกเกอร์  "ÖHLINS" 01185-01 2

สติกเกอร์  "ÖHLINS" 01185-04 2

เคร่ืองมือปรับพรีโหลด 60710-01 2

คู่มือการใชง้าน 07241-02 1

หมำยเหตุ!
ก่อนท่ีจะติดตั้งผลิตภณัฑก์ารตรวจสอบความครบถว้นของชุด 
อุปกรณ์นั้น มีความส�าคญัอยา่งยิง่ ถา้หากมีส่วนประกอบใดขาด
หรือบกพร่อง สามารถติดต่อตวัแทนจ�าหน่ายอยา่งเป็นทางการของ
เออห์ลินส์ได้



Öhlins Asia Co. Ltd 
700/937 Moo5, Tambol Nongkhaka,

Amphur Phantong, Chonburi Province
20160 Thailand

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

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. 

To find the latest information 
contact an Öhlins distributor. 

Please contact Öhlins if you have 
any questions regarding the 

contents in this document.

ข้อมูลส�ำหรับกำรติดตั้ง

ค�ำเตอืน!
1)ก่อนเร่ิมการขบัข่ีทุกๆคร้ัง ผูข้บัข่ีควรแน่ใจเสียก่อนว่าการ

ติดตั้งขั้นพ้ืนฐานไดเ้ป็นไปตามท่ีบริษทัเออห์ลินส์แนะน�าตาม

ขอ้มูล ส�าหรับการติดตั้งดา้นล่าง  
2)ก่อนการปรับตั้งใดๆ ผูข้บัข่ีควรอ่านและท�าความเขา้ใจคู่มือ

การใชง้านในส่วนการติดตั้งและการปรับตั้งให้เรียบร้อยเสีย

ก่อน 

3)หากมีค�าถามหรือขอ้สงสยัเก่ียวกบัการติดตัง้และการปรับ
ตัง้สามารถท่ีจะติดต่อตวัแทนอยา่งเป็นทางการของเออห์
ลินส์ได้

กำรปรับตั้ง

Part no. MI_VI642_TH_0
Issued 2016-12-08

ค่ำแนะน�ำส�ำหรับกำรตดิตั้ง
พรีโหลดสปริง................................. 30 มม.

ค่าปรับความหน่วงการยดืตวั.......... 10 คลิก

ค่าปรับความหน่วงการยบุตวั.......... 10 คลิก

ข้อมูลโช้คอพั 
ความยาว.............................................. 267+6/-4 มม.

ระยะยดื-หด.........................................   57 มม.

ข้อมูลสปริง
หมายเลข.......................................... 60282-10

ความยาวสปริงก่อนการติดตั้ง......... 160 มม.

ค่าสปริง........................................... 40 นิวตนั/มม.

ค่าพรีโหลดแนะน�า.......................... [0-34] มม.

ต�าแหน่งสูงสุดต�าแหน่งต�่าสุด

 ค�ำเตือน!
การปรับตั้งความยาวโชค้อพัระยะความยาวสูงสุด ร่องท่ีเซาะไว้
ตอ้งอยูใ่ตน้ตัซ่ึงสามารถมองเห็นไดช้ดัเจน หลงัจากท�าการปรับตั้ง
ตอ้งมัน่ใจวา่นตัถกูขนัตามค่าทอร์คท่ีก�าหนดไว ้(30 นิวตนัเมตร)

ตวัปรับระยะ
พรีโหลด

ตวัปรับความหน่วง
การยดืตวั

ตวัปรับความหน่วง
การยบุตวั

ตวัปรับความยาว
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