
Shock Absorber for YAMAHA R15

YA110003

หมำยเหตุ

ในกล่องประกอบด้วย

Description Part No จ�ำนวน

ชุดโชค้อพั YA110003 1

สต ิกเกอร ์ Öhlins 00192-01 2

ประแจ C 00710-01 1

ค่มูอืการใชง้าน 07241-02 1

หมำยเหตุ
ภาพประกอบในรปูเป็นไปเพือ่การบรรยายผลติภณัฑโ์ดยทัว่ไปซึง่ 

อาจจะมคีวามแตกต่างเลก็น้อยจากผลติภณัฑจ์รงิ

หมำยเหตุ
ในการขนส่งและการจดัเกบ็โดยเฉพาะอย่างยิง่บรเิวณทีม่อุีณหภูมสิงู 

น้�ามนัหรอืจารบทีีถู่กใชใ้นกระบวนการประกอบผลติภณัฑ ์อาจจะซมึ 

ออกมาหรอืเกดิคราบข้นึในบรรจุภณัฑห์รอืผลติภณัฑ ์สิง่เหล่านี้ไม่ม ี

ผลกระทบใดๆ ต่อผลติภณัฑแ์ละสามารถเชด็ออกโดยใชผ้า้ตามปกต ิ

ได้

ค�ำเตือน
ก่อนท�าการตดิตัง้ผลติภณัฑค์วรอ่านและท�าความเขา้ใจค่มูอืการใช ้

งานใหเ้รยีบรอ้ยก่อนเนือ่งจากโชค้อพั ตะเกยีบหน้า และอุปกรณ์ 

หน่วงระบบเล้ยีว เป็นอุปกรณ์ทีม่คีวามส�าคญัต่อเสถยีรภาพและ 

ความปลอดภยัของผูข้บัขีแ่ละตวัรถ

ค่มืูอส�ำหรบักำรติดตัง้

ก่อนที �จะตดิตั �งผลติภณัฑ ์การตรวจสอบความครบถว้นของชดุอุปกรณ์นั �น

มคีวามสาํคญัอยา่งยิ �ง ถา้หากมสีว่นประกอบใดขาดหรอืบกพรอ่ง สามารถ

ตดิต่อตวัแทนอยา่งเป็นทางการของÖhlins ได้
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1

ยกรถจกัรยายนตข์ึ�นโดยตั �งขาตั �งคู่

2

ถอดเบาะออก

2

1

ค่มืูอการติดตัง้

ค�ำเตือน!

ค�ำเตือน!

หมำยเหตุ!

หมำยเหตุ!

โชค้อพัของ Öhlins ควรอยา่งยิ �งที �จะดาํเนินการตดิตั �งโดยตวัแทนอยา่งเป็นทางการ

ของ Öhlins

ในกรณทีี �รถถกูยกขึ�นระหวา่งการตดิตั �ง ผูต้ดิตั �งตอ้งมั �นใจวก่อนวา่ตวัรถถกูยดึไว้

อยา่งเหมาะสม เพื �อป้องกนัรถลม้

ตวัรถควรถกูลา้งทาํความสะอาดใหท้ั �วถงึก่อนทาํการตดิตั �ง

การปฏบิตังิานใดๆ ที �เกี �ยวกบัผลติภณัฑนี์�ควรที �จะอา่นและทาํความเขา้ใจ

รายละเอยีดขั �นตอน และขอ้มลูที �สาํคญัในคูม่อืการใชง้านรถเสยีก่อน
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คลายฝาครอบเบาะใหเ้คลื�อนตวัไดโ้ดยคลายสกร ู2 ตวั

4

ถอดเบาะผูข้บัขี�ออก โดยคลายสลกัเกลยีวหงัฝงั 2 ตวั 

3

4
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5

ถอดฝาครอบไฟทา้ยออกโดยคลายสลกัเกลยีว 2 ตวั

6

ถอดฝาครอบทางดา้นขวาของตวัรถออก 

โดยคลายสลกัเกลยีวและสกรู
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ถอดฝาครอบกลางทางดา้นขวาของตวัรถออก 

โดยคลายสกร ู3 ตวั

7
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คลายกา้นดงึและขอ้ต่อใหเ้คลื�อนตวัได ้(1) 

คลายสลกัเกลยีวดา้นบนและดา้นล่างของโชค้อพัมาตรฐาน (2)(3)

ถอดโชค้อพัมาตรฐานออก
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2   
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ตดิตั �งโชค้อพัเออหล์นิส ์

โดยขนัลอ็คสลกัเกลยีวทั �งดา้นล่างและดา้นบน(1)(2)
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1

2   
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ยอ้นกระบวนการตดิตั �ง

หมำยเหตุ!

ค�ำเตือน!

ก่อนขนัสกรทูั �งตวับนและตวัลา่งเพื �อตดิตั �งโชค้อพั ตอ้งแน่ใจวา่ลอ้แตะพื�นแลว้

เพื �อใหช้ว่งลา่งเริ �มยบุตวัเลก็น้อยเสยีก่อน

ตอ้งมั �นใจวา่สกรทูั �งหมดตอ้งถกูขนัโดยคา่ทอรค์ที �ถกูตอ้ง และตอ้งไมม่ี

การผดิพลาดหรอืตดิขดัใดๆเกดิขึ�น ในขณะโชค้อพั ตะเกยีบหน้า และ

ตวัหน่วงระบบเลี�ยว มกีารยดืหรอืยบุสดุ
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วงแหวนปรบัพรโีหลดสปรงิ
ค�ำเตือน

กำรปรบัตัง้

ข้อมูลส�ำหรบักำรติดตัง้

ค่ำแนะน�ำส�ำหรบักำรติดตัง้ 

พรโีหลดสปรงิ.........................................................11 mm

ข้อมูลสปริง

Part No. .......................................................... 60281-10

ความยาวสปรงิเม ื�อไม ่มโีหลด.............................. 165 mm

ข้อมูลโช้คอพั

ความยาว........................................................... 264 mm

ระยะยดื-หด ...................................................... 52 mm

1) ก่อนเริ �มการขบัขี �ทกุๆครั �ง ผูข้บัขี �ควรแน่ใจวเสยีก่อนวา่การตดิตั �ง

    ข ั �นพื�นฐานไดเ้ป็นไปตามที �บรษิทั Öhlins แนะนําตามขอ้มลูสาํหรบั

    การตดิตั �งดา้นลา่ง

2) ก่อนการปรบัตั �งใดๆ ผูข้บัขี �ควรอา่นและทาํความเขา้ใจคูม่อืการใชง้าน

    ในสว่นการตดิตั�งและการปรบัตั�งใหเ้รยีบรอ้ยก่อน

3) หากมคีําถามหรอืขอ้สงสยัเกี�ยวกบัการตดิตั�งและการปรบัตั�ง สามารถ

    ที�จะตดิต่อตวัแทนอยา่งเป็นทางการของ Öhlins ได้




