
Shock Absorber for Honda Wave 125i TH /110 VN

HO 647
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 หมำยเลข จ�ำนวน

ชุดโชค้อพั HO 647 2

ซีล 16/26/2.7 00534-01 8

บูช 12x28  01218-09 2

บูช 10x22 01218-13 4

บูช 10x20 01218-15 4

บูช 10x28 01218-16 2

บูช 12x20 01218-37 2

สติกเกอร์ "ÖHLINS" 00192-01 2

สติกเกอร์  "ÖHLINS" 01185-01 2

สติกเกอร์ "ÖHLINS" 01185-04 2

เคร่ืองมือปรับพรีโหลด 03199-03 1

คู่มือการใชง้าน 07241-02 1
ชุดอุปกรณ์ทำงเลือก

สปริง 46/210/Prog18-26N/mm 60001-04 2

สำรบัญ หน้ำ

แผนภาพการติดตั้ง 2

Wave 110 (เวยีดนาม) 3-4

Wave 125i (ไทย) 5-7

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

Note!
บงัโคลนหลงัจ�าเป็นตอ้งตดัและดดัแปลง

Note!
ส�าหรับการติดตั้งของฮอนดา้ 125i (รุ่นประเทศไทย)  
บงัโซ่จะตอ้งแกไ้ขหรือเปล่ียนแปลง
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แผนภาพการติดตัง้
Honda Wave 110 for Vietnam market

Honda Wave 125i for Thailand market

ซ้ำย

ซ้ำย

ขวำ

ขวำ
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คู่มือการใช้งาน
ค�ำเตือน!

โชค้อพัของเออห์ลินส์ ควรอยา่งยิง่ท่ีจะด�าเนินการติดตั้งโดย
ตวัแทนอยา่งเป็นทางการของเออห์ลินส์  

ค�ำเตือน!
ในกรณีท่ีรถถูกยกข้ึนระหว่างการติดตั้ง ผูติ้ดตั้งตอ้งมัน่ใจก่อน
ว่าตวัรถถูกยึดไวอ้ยา่งเหมาะสม เพ่ือป้องกนัรถลม้

หมำยเหตุ!
ตวัรถควรถูกลา้งท�าความสะอาดให้ทัว่ถึงก่อนท�าการติดตั้ง

หมำยเหตุ!
การปฏิบติังานใดๆท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑน้ี์ ควรท่ีจะอ่านและ
ท�าความเขา้ใจรายละเอียดขั้นตอนและขอ้มูลท่ีส�าคญัในคู่มือ
การใชร้ถเสียก่อน

1
ยกรถจกัรยานยนตต์ั้งข้ึน โดยใชข้าตั้งคู่ ลอ้หลงัไม่
สมัผสัพื้น และตอ้งมัน่ใจวา่ตวัรถถกูค�้าไวอ้ยา่ง

ปลอดภยั

2
เปิดท่ีนัง่และถอดราวจบัโดยคลายน็อต (1) (2) (3) (4)

HONDA Wave 110 for VIETNAM market

1 2

3 4

3
ถอดพลาสติกครอบ ทั้งสองขา้งโดยการคลายสกรู (1) 
(2) (3)

2

3

2

2

11
2

3
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คู่มือการใช้งาน
4
ถอดโชค้อพัมาตรฐานโดยการคลายจุดยดึบนและล่าง
(1) (2)

1

2

5
ดดัแปลงบงัโคลนหลงัโดยการตดัเพ่ือท�าใหมี้พ้ืนท่ีมาก
ข้ึน เพ่ือใหง่้ายต่อการติดตั้งโชค้อพั Ohlins
ขนาดการตดั : ประมาณ 40mm x 60mm

1

2

หมำยเหตุ!
ก่อนการขนัสกรูทั้งตวับนและตวัล่างเพ่ือติดตั้งโชค้อพั ตอ้งให้
แน่ใจว่าลอ้แตะพ้ืนแลว้ เพ่ือให้ช่วงล่างเร่ิมยบุตวัเลก็นอ้ยก่อน

ค�ำเตอืน!
ตอ้งให้มัน่ใจว่าสกรูทั้งหมดตอ้งถูกขนัดว้ยค่าทอร์คท่ีถูกตอ้ง
และไม่มีการผิดพลาดหรือติดขดัใดๆเกิดข้ึนในขณะโชค้อพั 
ตะเกียบหนา้ และตวัหน่วงระบบเล้ียว มีการยืดหรือยบุสุด

6
ติดตั้งโชค้อพั Öhlinsโดยท�าตามต�าแหน่ง spacers ดงั
แผนภาพการติดตั้ง จากนั้นขนัน็อตบนและล่าง (1) (2)
   ขนัจุดติดตั้งบนและล่าง โดยใชค่้าแรงบิดท่ีระบุตาม
คู่มือการบริการฮอนดา้ และยอ้นกลบัขั้นตอนทั้งหมด
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คู่มือการใช้งาน
HONDA Wave 125i for THAILAND market

1
ยกรถจกัรยานยนตต์ั้งข้ึน โดยใชข้าตั้งคู่ ลอ้หลงัไม่
สมัผสัพื้น และตอ้งมัน่ใจวา่ตวัรถถกูค�้าไวอ้ยา่ง
ปลอดภยั

2
เปิดท่ีนัง่และถอดราวจบัโดยคลายน็อต (1) (2) (3) (4)

3
คลายสกรู 8 ตวั (1) (2) และ (3) (4) (5) รวมทั้งดา้นตรง
ขา้ม เพ่ือท่ีจะถอดฝาครอบพลาสติก

2

2

1

1 2

3
4

1

2

3 4

5
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คู่มือการใช้งาน
4
ถอดบงัโคลนหลงัโดยการคลายสกรู 3 ตวั
-สกรู (1) (2) อยูด่า้นบน
-สกรู (3) อยูด่า้นล่าง

2

2

2

3

5
ดดัแปลงบงัโคลนหลงัโดยการตดัเพ่ือท�าใหมี้พ้ืนท่ีมาก
ข้ึน เพ่ือใหง่้ายต่อการติดตั้งโชค้อพั Ohlins
ขนาดการตดั : ประมาณ 40mm x 60mm
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คู่มือการใช้งาน
6
ถอดบงัโซ่ก่อน เพ่ือถอดโชค้อพัมาตรฐาน โดยการ
คลายบนและล่างติดตั้งกลอนประตู (1), (2)

7
ติดตั้งโชค้อพั Öhlinsโดยท�าตามต�าแหน่ง spacers ดงั
แผนภาพการติดตั้ง จากนั้นขนัน็อตบนและล่าง (1) (2)
   ขนัจุดติดตั้งบนและล่าง โดยใชค่้าแรงบิดท่ีระบุตาม
คู่มือการบริการฮอนดา้ และยอ้นกลบัขั้นตอนทั้งหมด

1

2

1

2

หมำยเหตุ!
ก่อนการขนัสกรูทั้งตวับนและตวัล่างเพ่ือติดตั้งโชค้อพั ตอ้งให้
แน่ใจว่าลอ้แตะพ้ืนแลว้ เพ่ือให้ช่วงล่างเร่ิมยบุตวัเลก็นอ้ยก่อน

ค�ำเตอืน!
ตอ้งให้มัน่ใจว่าสกรูทั้งหมดตอ้งถูกขนัดว้ยค่าทอร์คท่ีถูกตอ้ง
และไม่มีการผิดพลาดหรือติดขดัใดๆเกิดข้ึนในขณะโชค้อพั 
ตะเกียบหนา้ และตวัหน่วงระบบเล้ียว มีการยืดหรือยบุสุด
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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_HO647_TH_0
Issued 2017-02-21

ค่ำแนะน�ำส�ำหรับกำรตดิตั้ง
พรีโหลดสปริง................................. 3 มม.

ค่าปรับความหน่วงการยดืตวั.......... 25 คลิก

ข้อมูลโช้คอพั 
ความยาว................................. 340 มม.

ระยะยดื-หด............................   78 มม.

ข้อมูลสปริง
หมายเลข.................................. 60360-03

ความยาวสปริงก่อนการติดตั้ง.. 230 มม.

ค่าสปริง................................... Progressive 15-24 นิวตนั/มม.

ค่าพรีโหลดแนะน�า.................. [0-42] มม.

ตวัปรับระยะ
พรีโหลด

ตวัปรับความหน่วง
การยดืตวั

ค�ำแนะน�ำส�ำหรบัสปริง

สปริง ค่ำสปริง น�้ำหนักคนขบั

60360-03 prog 15-24  N/mm น้อยกวา่  80 กก.
60001-04 prog 18-26  N/mm มากกวา่   80 กก.


