บทนำ
หนังสือเล่มนี้ผลิตโดยบริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด เพื่อใช้เป็นคู่มือบริการสำหรับช่างของผู้จำหน่ายยามาฮ่า
และช่างซ่อมทั่วไป แต่เป็นการยากที่จะรวบรวมความรู้ทั้งหมดไว้ในหนังสือเพียงเล่มเดียว ดังนั้นผู้ที่ใช้หนังสือเล่มนี้ประกอบ
การบำรุงรักษาและซ่อมรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า ควรต้องมีความรู้เบื้องต้น และทักษะทางด้านช่างพอสมควร เพื่อให้สามารถ
เข้าใจกลไก และเทคนิคในการซ่อมรถจักรยานยนต์ ซึ่งถ้าทำการซ่อมรถโดยขาดความรู้ความชำนาญอาจจะไม่ปลอดภัยต่อ
การใช้งาน
บริษทั ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ได้พยายามพัฒนาปรับปรุงรถแต่ละรุน่ ให้ดยี ง่ิ ๆ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ดังนัน้ หากมี
การแก้ไข และการเปลีย่ นแปลงใด ๆ เกีย่ วกับข้อมูลด้านเทคนิคและขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน ทางบริษทั ฯจะแจ้งให้กบั ผูจ้ ำหน่าย
ทราบและจะพิมพ์แก้ไขข้อมูลในการจัดพิมพ์ครั้งต่อไป

หมายเหตุ
รูปแบบและข้อมูลด้านเทคนิค อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลสำคัญที่ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำโดยเคร่งครัด
ดังนี้

สัญลักษณ์สำคัญที่ปรากฏอยู่ในหนังสือคู่มือเล่มนี้ เพื่อเตือนให้ระมัดระวังหรือให้ปฏิบัติตาม จำแนกตามความสำคัญ
: เป็นสัญลักษณ์เตือนให้ระมัดระวัง เพื่อความปลอดภัย
คำเตือน
ข้อควรระวัง
หมายเหตุ
ข้อสังเกต
ข้อควรจำ

: เป็นการเตือนให้ระมัดระวังอันตราย เพราะการปฏิบัตินั้นอาจจะทำให้เกิดความเสียหาย
ต่อชิ้นส่วนนั้น หรือเกิดอันตรายได้
: เป็นข้อแนะนำ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับรถจักรยานยนต์
: เป็นข้อสังเกต หรือข้อแนะนำขั้นตอนการปฏิบัติที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว

คู่มือซ่อมและบริการรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า
รุ่น AF115/AF115S
สงวนลิขสิทธิ์ 2006 โดยบริษทั ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด
:
พิมพ์ครัง้ ที่ 1, กันยายน 2549
ห้ามทำการคัดลอก, พิมพ์ซ้ำส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของคู่มือเล่มนี้ ด้วยวิธีการใดๆ
ยกเว้นได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด

UASF0001

วิธีการใช้คู่มือ
โครงสร้างของคู่มือ
หนังสือเล่มนีป้ ระกอบด้วยเนือ้ หาเรือ่ งต่าง ๆ จะแบ่งเป็นบทของแต่ละประเภท ตามทีแ่ สดงโดย “สัญลักษณ์”
1. หัวข้อเรื่อง 1 : เป็นสัญลักษณ์ชื่อเรื่อง อยู่ทางขวามือของหัวกระดาษ ซึ่งปรากฏบนทุก ๆ หน้าของหนังสือ
2. หัวข้อเรื่อง 2 : เป็นชือ่ เรือ่ ง จะพิมพ์ตวั อักษรเรียงมาทางด้านซ้ายของ สัญลักษณ์ชอ่ื เรือ่ ง เช่น เรือ่ ง “การตรวจสอบ
ตามระยะและการปรับแต่ง” จะอยูใ่ นบทที่ 3
3. หัวข้อเรื่อง 3 : เป็นหัวข้อในการปฏิบตั จิ ากเรือ่ งเฉพาะ ซึง่ แยกออกเป็นขัน้ ตอน แต่ละขัน้ จนครบกระบวนการ
รูปแบบของคู่มือ:
ขัน้ ตอนการปฏิบตั ติ า่ ง ๆ ทัง้ หมดในคูม่ อื นีจ้ ะแสดงเป็นขัน้ ตอนการปฏิบตั ทิ ลี ะขัน้ (Step-By-Step) เพือ่ ให้งา่ ยในการอ่าน
และง่ายต่อการค้นหาหัวข้อการปฏิบัติต่าง ๆ เช่น การถอด, การซ่อม และตรวจสอบ สำหรับขั้นตอนการปฏิบัติที่สำคัญ
จะแสดงอยู่ในกรอบ “สามเหลี่ยมสีดำ” ดังหมายเลข 4
ลักษณะสำคัญ :
ข้อมูลสำคัญและเครื่องมือพิเศษจะแสดงในกรอบสี่เหลี่ยมดังแสดงในหมายเลข 5
หมายเลข 6 เป็นชือ่ ชิน้ ส่วนทีส่ ำคัญ เพือ่ การอธิบายภาพ จะแสดงเป็นตัวเลขอยูใ่ นรูปวงกลม ถ้าเป็นตัวอักษรอยูใ่ น
รูปวงกลมดังหมายเลข 7 จะเป็นการบอกตำแหน่งมาร์ค และการบอกตำแหน่งมาร์คอืน่ ๆ จะแสดงดังหมายเลข 8
สาเหตุของปัญหาและการแก้ไขปัญหาจะแสดงเป็นลูกศรชี้ ดังแสดงในหมายเลข 9
ภาพแยกชิ้นส่วน:
ในแต่ละบทจะมีภาพแยกชิ้นส่วนของแต่ละระบบ เพื่อให้ง่ายต่อการถอดแยกชิ้นส่วนและประกอบกลับคืนได้อย่างถูกต้อง
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สัญลักษณ์ที่ใช้ตามภาพที่แสดง
ตัง้ แต่หมายเลข 1 - 8 เป็นเนือ้ หาทัว่ ไป
1 : ข้อมูลทั่วไป
2 : ข้อมูลจำเพาะ
3 : การตรวจสอบและปรับแต่ง
4 : เครื่องยนต์
5 : คาร์บูเรเตอร์
6 : โครงรถ
7 : ระบบไฟฟ้า
8 : การแก้ไขปัญหา
ตัง้ แต่หมายเลข 9 - 16 เป็นสัญลักษณ์ขอ้ มูลจำเพาะที่
ระบุใช้ในแต่ละหัวข้อ
9 : การบำรุงรักษาโดยไม่ต้องถอดเครื่องยนต์
จากโครงรถ
10 : การเติมน้ำมันหล่อลืน่
11 : การหล่อลื่น
12 : การใช้เครื่องมือพิเศษ
13 : แรงบิดการขันนัท สกรู โบลท์
14 : การวัดระยะห่าง ช่องว่าง พิกดั การซ่อม
15 : ความเร็วรอบเครื่องยนต์
16 : การตรวจวัด ค่าความต้านทาน (Ω)
แรงเคลือ่ นไฟฟ้า (V)
กระแสไฟฟ้า (A)

16

15

17

18

19

20

21

22

23

24

ตัง้ แต่หมายเลข 17 - 22 ระบุชนิดของน้ำมันหรือสาร
หล่อลื่นที่ต้องใช้หล่อลื่นตามส่วนประกอบต่าง ๆ ของรถ
ทั้งคัน
17 : หล่อลื่นด้วยน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์
18 : หล่อลื่นด้วยน้ำมันเกียร์
19 : หล่อลื่นด้วยโมลิปดินั่มชนิดน้ำมัน
20 : หล่อลื่นด้วยจาระบีที่ใช้กับลูกปืนล้อ
21 : หล่อลื่นด้วยจาระบีชนิดที่มีด่างเป็นตัวกลาง
22 : หล่อลื่นด้วยโมลิปดินั่มชนิดจาระบี
ตัง้ แต่หมายเลข 23 - 24 ระบุถงึ ชนิดของน้ำยาล็อคเกลียว
หรือปะเก็นเหลวสำหรับทาหน้าสัมผัส
23 : หยอดน้ำยาล็อคเกลียว (ล็อคไทต์)
24 : ชิน้ ส่วนทีเ่ ปลีย่ นใหม่ ตามคูม่ อื แนะนำ

สารบัญ
ข้อมูลทัว่ ไป
ข้อมูลจำเพาะ
การตรวจสอบและการปรับแต่ง
เครื่องยนต์
คาร์บูเรเตอร์
โครงรถ
ระบบไฟฟ้า
การแก้ไขปัญหา

ข้อมูลทัว่ ไป
บทที่ 1
ข้อมูลทั่วไป
การแสดงหลักฐานประจำรุน่ รถจักรยานยนต์
หมายเลขตัวถังรถ
หมายเลขเครือ่ งยนต์
ข้อมูลทีส่ ำคัญ
การเตรียมการสำหรับการถอด - ประกอบชิน้ ส่วน
การเปลีย่ นชิน้ ส่วน
การเปลีย่ นปะเก็น โอริงและซีล
การถอด - ประกอบ แหวนล๊อค/แหวนรองและปิน๊ ล็อค
การถอด - ประกอบ ลูกปืน และซีลน้ำมัน
การถอด - ประกอบคลิปล๊อค
การตรวจสอบขั้วต่อสายไฟ
การใช้เครื่องมือพิเศษ

1-1
1-1
1-1
1-2
1-2
1-2
1-2
1-3
1-3
1-3
1-4
1-5

บทที่ 2
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะทั่วไป
ข้อมูลจำเพาะเครือ่ งยนต์
ข้อมูลจำเพาะโครงรถ
ข้อมูลจำเพาะระบบไฟฟ้า
ตารางการแปลงหน่วย
ข้อมูลจำเพาะแรงบิดในการขันทั่วไป
แรงบิดในการขันเครื่องยนต์
แรงบิดในการขันโครงรถ
จุดหล่อลืน่ และชนิดของสารหล่อลืน่
จุดหล่อลื่นและชนิดของสารหล่อลื่นเครื่องยนต์
จุดหล่อลื่นและชนิดของสารหล่อลื่นเครื่องยนต์
การจัดสาย

2-1
2-4
2-16
2-15
2-14
2-14
2-11
2-22
2-17
2-17
2-18
2-19

การตรวจสอบและการปรับแต่ง
บทที่ 3
การตรวจตามระยะเวลาและการปรับแต่ง
บทนำ
ตารางการบำรุงรักษาและการหล่อลืน่
ฝาครอบ
การถอดเบาะและฝาครอบข้าง
การประกอบเบาะและฝาครอบข้าง
การถอดบังลมหน้าและบังลมตัวใน
การประกอบบังลมหน้าและบังลมตัวใน
การถอดชุดไฟหน้า
การประกอบชุดไฟหน้า
เครือ่ งยนต์
การปรับระยะห่างวาล์ว
การปรับตัง้ รอบเดินเบา
การปรับตัง้ ระยะฟรีคนั เร่ง
การตรวจสอบหัวเทียน
การตรวจวัดกำลังอัดเครือ่ งยนต์
การตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลืน่
การเปลีย่ นถ่ายน้ำมันหล่อลืน่
การเปลีย่ นถ่ายน้ำมันเฟืองท้าย
การตรวจสอบไส้กรองอากาศ
การตรวจสอบสายพานตัว วี
การทำความสะอาดไส้กรองอากาศห้องสายพาน วี
การตรวจสอบข้อต่อคาร์บูเรเตอร์และท่อไอดี
การตรวจสอบสายน้ำมันและสายสุญญากาศ
การตรวจสอบท่อหายใจฝาสูบ
การตรวจสอบระบบไอเสีย
โครงรถ
การปรับตั้งเบรคหน้า(AF115)
การปรับเบรคหลัง
การตรวจสอบระดับน้ำมันเบรค(AF115S)
การตรวจสอบผ้าเบรคหน้า(AF115S)
การตรวจสอบผ้าเบรคหน้า(AF115)
การตรวจสอบผ้าเบรคหลัง
การตรวจสอบสายน้ำมันเบรคหน้า(AF115S)
การไล่ลมในระบบเบรค(AF115S)

3-1
3-1
3-3
3-3
3-4
3-5
3-7
3-9
3-9
3-10
3-10
3-12
3-14
3-15
3-16
3-18
3-19
3-20
3-21
3-22
3-23
3-24
3-25
3-25
3-26
3-27
3-27
3-27
3-28
3-29
3-29
3-29
3-30
3-30

การตรวจสอบและการปรับแต่ง
การตรวจสอบและปรับตัง้ คอรถ
การตรวจสอบโช๊คอัพหน้า
การตรวจสอบยาง
การตรวจสอบล้อ
การตรวจสอบและการขันซีล่ อ้
การตรวจสอบและการหล่อลืน่ สายต่างๆ
การหล่อลืน่ คันเบรค
การหล่อลืน่ ขาตัง้ ข้าง
การหล่อลืน่ ขาตัง้ กลาง
ระบบไฟฟ้า
การตรวจสอบและการชาร์จแบตเตอรี่
การตรวจสอบฟิวส์
การเปลีย่ นหลอดไฟหน้า
การปรับไฟหน้า

3-32
3-33
3-35
3-37
3-37
3-38
3-38
3-38
3-39
3-40
3-40
3-44
3-45
3-46

เครื่องยนต์
บทที่ 4
การถอดเครื่องยนต์
การถอดเครื่องยนต์
น้ำมันหล่อลืน่
ชุดฝาครอบ
สายแบตเตอรี่และกล่องอเนกประสงค์
คาร์บเู รเตอร์
ท่อไอเสีย
สายไฟ, สายและท่อต่าง ๆ
โบลท์ยดึ โช๊คหลัง
เครือ่ งยนต์
การติดตั้งเครื่องยนต์
เครือ่ งยนต์
โบลท์ยดึ โช๊คหลัง
สายไฟ, สายและท่อต่าง ๆ
ท่อไอเสีย
คาร์บเู รเตอร์
สายแบตเตอรี่และกล่องอเนกประสงค์
ชุดฝาครอบ
น้ำมันหล่อลืน่

4-1
4-1
4-1
4-1
4-2
4-2
4-2
4-3
4-3
4-3
4-3
4-4
4-4
4-4
4-5
4-5
4-6
4-6

เครื่องยนต์
ฝาสูบ
การถอดฝาสูบ
การตรวจสอบฝาสูบ
การตรวจสอบพลาสติกรองโซ่ราวลิน้
การตรวจสอบตัวดันโซ่
การประกอบฝาสูบ
เพลาลูกเบีย้ ว
การถอดกระเดือ่ งวาล์วและเพลาลูกเบีย้ ว
การตรวจสอบเพลาลูกเบีย้ ว
การตรวจสอบกระเดือ่ งวาล์วและเพลาลูกเบีย้ ว
การตรวจสอบซีเ่ ฟืองเพลาลูกเบีย้ ว (Camshaft sprocket)
การตรวจสอบฝาครอบวาล์วและฝาครอบเฟืองเพลาลูกเบีย้ ว
การประกอบเพลาลูกเบีย้ วและกระเดือ่ งวาล์ว
วาล์วและสปริงวาล์ว
การถอดวาล์ว
การตรวจสอบวาล์วและปลอกวาล์ว
การตรวจสอบบ่าวาล์ว
การตรวจสอบสปริงวาล์ว
การประกอบวาล์ว
เสือ้ สูบและลูกสูบ
การถอดเสือ้ สูบและลูกสูบ
การตรวจสอบเสือ้ สูบและสลักลูกสูบ
การตรวจสอบแหวนลูกสูบ
การตรวจสอบสลักลูกสูบ
การประกอบลูกสูบและเสือ้ สูบ
ชุดสตาร์ท
การถอดชุดสตาร์ท
การถอดแยกชิน้ ส่วนเพลาสตาร์ท
การตรวจสอบชุดสตาร์ท
การประกอบชุดสตาร์ท
การติดตัง้ ชุดสตาร์ท

4-7
4-8
4-11
4-12
4-12
4-13
4-18
4-19
4-20
4-21
4-22
4-22
4-22
4-24
4-25
4-26
4-28
4-30
4-31
4-33
4-34
4-35
4-36
4-37
4-38
4-40
4-41
4-41
4-42
4-43
4-43

เครื่องยนต์
สายพานขับ
สายพานตัว วี, พูเลย์ชดุ ที่ 1 และพูเลย์ชดุ ที่ 2
การถอดพูเลย์ชดุ ที่ 2 และสายพานตัว วี
การถอดพูเลย์ชดุ ที่ 1
การถอดแยกชิน้ ส่วนพูเลย์ชดุ ที่ 2
การตรวจสอบเสือ้ คลัทช์
การตรวจสอบผ้าคลัทช์
การตรวจสอบสายพานตัว วี
การตรวจสอบลูกปืนพูเลย์ชดุ ที่ 1
การตรวจสอบพูเลย์ชดุ ที่ 2
การประกอบพูเลย์ชดุ ที่ 1
การประกอบพูเลย์ชดุ ที่ 2
การประกอบสายพานขับเคลือ่ น
คลัทช์สตาร์ท
การถอดชุดคลัทช์สตาร์ท
การตรวจสอบคลัทช์สตาร์ท
การประกอบชุดคลัทช์สตาร์ท
ชุดจานไฟ
การถอดชุดจานไฟ
การประกอบชุดจานไฟ
ปัม๊ น้ำมันหล่อลืน่
การถอดปัม๊ น้ำมันหล่อลืน่
การถอดแยกชิน้ ส่วนปัม๊ น้ำมันหล่อลืน่
การตรวจสอบปัม๊ น้ำมันหล่อลืน่
การตรวจสอบกรองน้ำมันหล่อลืน่
การประกอบปัม๊ น้ำมันหล่อลืน่
การติดตัง้ ปัม๊ น้ำมันหล่อลืน่
ชุดเฟืองส่งกำลัง
การถอดชุดเฟืองส่งกำลัง
การตรวจสอบชุดเฟืองส่งกำลัง
การประกอบชุดเฟืองส่งกำลัง

4-45
4-45
4-47
4-48
4-49
4-50
4-50
4-51
4-51
4-51
4-52
4-54
4-56
4-58
4-59
4-59
4-60
4-61
4-62
4-63
4-64
4-65
4-65
4-66
4-67
4-67
4-67
4-69
4-70
4-71
4-71

เครื่องยนต์
เพลาข้อเหวีย่ ง
การถอดแคร้งเคส
การถอดชุดเพลาข้อเหวีย่ ง
การตรวจสอบพลาสติกรองโซ่ราวลิน้ /โซ่ราวลิน้
การตรวจสอบเพลาข้อเหวีย่ งและก้านสูบ
การตรวจสอบแคร้งเคส
การตรวจสอบลูกปืนและซีลน้ำมัน
การประกอบเพลาข้อเหวีย่ ง
การประกอบแคร้งเคส

4-73
4-74
4-75
4-76
4-76
4-77
4-77
4-78
4-78

คาร์บูเรเตอร์
บทที่ 5
คาร์บูเรเตอร์
คาร์บเู รเตอร์
การถอดคาร์บเู รเตอร์
การถอดแยกชิน้ ส่วนคาร์บเู รเตอร์
การตรวจสอบคาร์บเู รเตอร์
การประกอบคาร์บเู รเตอร์
การวัดและปรับระดับความสูงลูกลอย
การติดตั้งคาร์บูเรเตอร์
การตรวจสอบการทำงานของก๊อกน้ำมัน
ถังน้ำมันเชือ้ เพลิง
การถอดถังน้ำมันเชือ้ เพลิง
การถอดแยกชิน้ ส่วนถังน้ำมันเชือ้ เพลิง
หม้อกรงอากาศ
การถอดหม้อกรองอากาศ
การติดตัง้ หม้อกรองอากาศ
ระบบการป้อนอากาศ
การฉีดอากาศ
วาล์วเปิด-ปิดอากาศ
การตรวจสอบระบบ A.I.S.

5-1
5-2
5-3
5-5
5-7
5-8
5-9
5-9
5-10
5-10
5-11
5-11
5-11
5-12
5-13
5-13
5-13
5-15

โครงรถ
บทที่ 6
โครงรถ
ล้อหน้าและดิสก์เบรค(AF115S)
การถอดล้อหน้า
การตรวจสอบล้อหน้า
การตรวจสอบดิสก์เบรค
การตรวจสอบเฟืองวัดความเร็วรอบ
การติดตัง้ ล้อหน้า
ล้อหน้าและดรัมเบรค(AF115)
การถอดล้อหน้า
การถอดแยกชุดผ้าเบรคหน้า
การตรวจสอบล้อหน้า
การตรวจสอบเฟืองวัดความเร็วรอบ
การตรวจสอบเบรค
การประกอบชุดผ้าเบรคหน้า
การประกอบล้อหน้า
การติดตัง้ ล้อหน้า
ล้อหลังและเบรค
การถอดล้อหลังและเบรคหลัง
การตรวจสอบล้อหลัง
การตรวจสอบเบรคหลัง
การประกอบล้อหลังและเบรคหลัง
เบรคหน้า(AF115S)
คาลิเปอร์เบรคหน้า
การเปลีย่ นผ้าเบรคหน้า
การถอดคาลิเปอร์ของเบรคหน้า
การตรวจสอบคาลิเปอร์ของเบรคหน้า
การประกอบและติดตัง้ คาลิเปอร์ของเบรคหน้า
แม่ปม๊ั เบรคตัวบน
การถอดแม่ปม๊ั เบรคตัวบน
การตรวจสอบแม่ปม๊ั เบรคตัวบน
การประกอบและติดตัง้ แม่ปม๊ั เบรคตัวบน
โช๊คอัพหน้า
การถอดกระบอกโช๊คหน้า
การถอดแยกชิน้ ส่วนแกนโช๊คหน้า
การตรวจสอบแกนโช๊คหน้า
การประกอบแกนโช๊คหน้า
การประกอบโช๊คหน้า

6-1
6-2
6-3
6-5
6-6
6-7
6-9
6-10
6-10
6-11
6-12
6-12
6-13
6-14
6-14
6-15
6-16
6-17
6-18
6-19
6-21
6-21
6-22
6-24
6-26
6-27
6-29
6-30
6-31
6-32
6-36
6-37
6-38
6-39
6-40
6-43

โครงรถ
แฮนด์บงั คับ
การถอดแฮนด์บงั คับ
การตรวจสอบแฮนด์บงั คับ
การประกอบแฮนด์
คอรถ
การถอดแผงคอล่าง
การตรวจสอบคอรถ
การประกอบคอรถ
ชุดโช๊คอัพหลังและสวิงอาร์ม
การถอดชุดโช๊คอัพหลัง
การตรวจสอบชุดโช๊คอัพหลัง
การตรวจสอบแคร้งค์เคส (ซ้าย)
การประกอบชุดโช๊คอัพหลัง

6-44
6-45
6-47
6-47
6-51
6-52
6-53
6-54
6-56
6-57
6-58
6-58
6-58

ระบบไฟฟ้า
ส่วนประกอบหลักของระบบไฟฟ้า
ตรวจสอบความต่อเนื่องทางไฟฟ้าของสวิทช์
การตรวจสอบสวิทช์
การตรวจสอบหลอดไฟและขัว้ หลอดไฟ
ชนิดของหลอดไฟ
การตรวจสอบสภาพของหลอดไฟ
การตรวจสอบสภาพของขัว้ หลอดไฟ
ระบบจุดระเบิด
ไดอะแกรมวงจรจุดระเบิด
การวิเคราะห์แก้ไขปัญหา
ระบบสตาร์ทไฟฟ้า
ไดอะแกรมวงจรไฟสตาร์ท
การทำงานของระบบตัด-ต่อการสตาร์ท
การวิเคราะห์แก้ไขปัญหา
มอเตอร์สตาร์ท
การถอดมอเตอร์สตาร์ท
การถอดแยกชิน้ ส่วนมอเตอร์สตาร์ท
การตรวจสอบมอเตอร์สตาร์ท
การประกอบมอเตอร์สตาร์ท
การติดตัง้ มอเตอร์สตาร์ท

บทที่ 7
ระบบไฟฟ้า

7-1
7-3
7-5
7-7
7-7
7-8
7-9
7-10
7-10
7-11
7-15
7-15
7-16
7-17
7-20
7-21
7-21
7-22
7-24
7-25

ระบบไฟฟ้า
ระบบไฟชาร์จ
ไดอะแกรมวงจรไฟชาร์จ
การวิเคราะห์แก้ไขปัญหา
ระบบไฟแสงสว่าง
ไดอะแกรมวงจรไฟแสงสว่าง
การวิเคราะห์แก้ไขปัญหา
การตรวจสอบระบบไฟแสงสว่าง
ระบบไฟสัญญาณ
ไดอะแกรมวงจรไฟสัญญาณ
การวิเคราะห์แก้ไขปัญหา
การตรวจสอบระบบไฟสญญาณ

7-26
7-26
7-27
7-29
7-29
7-30
7-32
7-35
7-35
7-36
7-37

การแก้ไขปัญหา
บทที่ 8
การแก้ไขปัญหา
การแก้ไขปัญหา
ระบบไฟฟ้า
ระบบกำลังอัด
ระบบไอดีและไอเสีย

8-1
8-1
8-2
8-3

ข้อมูลทัว่ ไป

หมายเลขรถ
UAS00014

ข้อมูลทัว่ ไป

UAS00017

ตำแหน่งของหมายเลขตัวถัง (หมายเลขโครงรถ)
ตำแหน่งของหมายเลขโครงรถ 1 จะปัม๊ ไว้ดงั ทีแ่ สดง
ในรูป

ตำแหน่งของหมายเลขเครื่องยนต์
ตำแหน่งของหมายเลขเครือ่ งยนต์ 1 จะปัม๊ ไว้ทด่ี า้ นซ้าย
ของเครื่องยนต์ (ด้านบนของห้องแคร้งสายพานดังรูป)

หมายเหตุ:
รูปแบบและข้อมูลจำเพาะอื่น ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

1-1

ข้อมูลที่สำคัญ
UAS00020

ข้อมูลสำคัญ
การเตรียมการสำหรับการถอดชิน้ ส่วน

1. ขจัดคราบสิ่งสกปรก, โคลน, ฝุ่น, ก่อนทำการถอด
ชิ้นส่วน
2. ควรใช้ เ ครื ่ อ งมื อ ให้ ถ ู ก ต้ อ ง และทำความสะอาด
เครือ่ งมือ หลังใช้งาน
ดูจากหัวข้อ “เครื่องมือพิเศษ”
3. เมื่อทำการถอดชิ้นส่วน ควรเก็บรักษาชิ้นส่วนทั้ง
หมดไว้ที่เดี่ยวกัน และเก็บชิ้นส่วนที่เป็นชุด ๆ เช่น
เกียร์, เสื้อสูบ และชิ้นส่วนอื่นที่อยู่ในชุดเดียวกัน
เพื่อความสะดวกในการประกอบและการวิเคราะห์
การสึกหรอของชิ้นส่วน
4. ระหว่างทำการถอดชิ้นส่วนควรทำความสะอาดถาด
ชิ้นส่วนทุกชิ้นจัดวางชิ้นส่วนให้เรียบร้อย เพื่อความ
สะดวกในการประกอบ
5. ขณะทำการตรวจซ่ อ ม ต้ อ งระวั ง ความร้ อ นจาก
เครื่องยนต์และท่อไอเสีย

UAS00021

การเปลีย่ นชิน้ ส่วน
1. ควรใช้อะไหล่แท้ของยามาฮ่าเท่านั้นและใช้น้ำมัน
หรือจาระบีตามคำแนะนำในการประกอบชิ้นส่วน
และการบำรุงรักษา

UAS00022

ปะเก็น, ซีล และโอริง
1. เมื่อทำการผ่าเครื่องควรเปลี่ยนปะเก็น ซีล และโอริง
ทุ ก ชิ ้ น และทำความสะอาดหน้ า สั ม ผั ส ต่ า งๆ ตาม
ตำแหน่งทีป่ ระกอบของปะเก็น ซีล และโอริงด้วย
2. ระหว่างทำการประกอบต้องหยอดน้ำมันที่ลูกปืนและ
ทาจารบีบางๆ ตามขอบซีลด้วย
1-2

ข้อมูลที่สำคัญ
UAS00023

แหวนล็อค, แหวนรอง, ปิน๊ ล็อค
แหวนล็อคหมายเลข 1 หรือสลักปิ๊น จะต้องเปลี่ยน
แหวนล็อคหรือสลักปิ๊นตัวใหม่เมื่อมีการถอดซ่อมและหลังจาก
ขันนัทยึดแน่นแล้วจะต้องพับแหวนล็อคให้เรียบร้อย

UAS00024

ลูกปืนและซีล
การประกอบลูกปืนแบบมีซีลกันน้ำมันให้ประกอบด้านที่มี
หมายเลขหรือเบอร์ขน้ึ ด้านบนและก่อนการประกอบให้ทาจาระบี
บริเวณขอบซีลและลูกปืน เมื่อทำการประกอบ
1

ซีล

หมายเหตุ
ห้ามใช้ลมจากปัม๊ ลมเป่าลูกปืน เพราะจะทำให้หน้าสัมผัส
ของลูกปืนชำรุดได้

1 ลูกปืน
UAS00025

คลิปล็อค
ก่อนทำการประกอบเครื่องยนต์จะต้องตรวจดูคลิปล็อค
ต่างๆ ให้เรียบร้อย ถ้าคลิปล็อคตัวใดบิดเบีย้ วจะต้องเปลีย่ นใหม่
ทันทีขณะประกอบคลิปล็อคหมายเลข 1 จะต้องแน่ใจว่าสันคม
2 ของคลิปล็อคเข้าร่องได้พอดี และอยูต่ รงข้ามกับด้าน 3
ที่รับแรงเสมอ
4 เพลา
1-3

ข้อมูลที่สำคัญ
UAS00026

การตรวจสอบขั้วต่อสาย
จะต้องขจัดคราบสิ่งสกปรก, สนิม, ความชื้น, หรืออื่นๆ
บริเวณหน้าสัมผัส ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดปัญหาข้อขัดข้อง
ในระบบไฟฟ้าของรถจักรยานยนต์
1. ถอด
สายไฟ
ขัว้ ต่อสายไฟ
จุดเชือ่ มต่อสายไฟ
2. ตรวจสอบ:
สายไฟ
ขัว้ ต่อสายไฟ
จุดเชือ่ มต่อสายไฟ
เปียกชื้น → ใช้ลมเป่าให้แห้ง
เป็นสนิม/เปือ้ น → ให้ถอดออกแล้วใส่เข้าหลาย ๆ ครัง้
3. ตรวจสอบ:
ขัว้ สายไฟหรือจุดเชือ่ มต่อสายไฟทุกแห่ง
หลวม → ต่อให้แน่น
หมายเหตุ
ถ้าเดือยสลัก 1 ของขั้วสายไฟหุบแบนเรียบ ให้ทำการดัด
เขี้ยวเดือยของขั้วให้เหมือนเดิม
4. ต่อขัว้ สาย:
สายไฟ
ขัว้ ต่อสายไฟ
จุดเชือ่ มต่อสายไฟ
หมายเหตุ
ต้องแน่ใจว่าต่อขั้วสายไฟทุกตัวแน่นแล้ว
5. ตรวจสอบ:
ความต่อเนือ่ งทางไฟฟ้า (ใช้พอ็ กเก็ตเทสเตอร์)
พ็อกเก็ตเทสเตอร์
90890-03112
หมายเหตุ
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หากไม่มีความต่อเนื่องทางไฟฟ้า ให้ทำความสะอาดขั้ว
สายไฟ
ในการตรวจสอบสายไฟเมน ให้ทำตามขัน้ ตอนที่ 1 - 3
เพื่อให้ตรวจเช็คความต่อเนื่องทางไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็ว
และสอดเข้าช่องของขั้วสายไฟได้ ให้ใช้เข็มหมุดหรือคลิ๊ป
หนีบกระดาษต่อปลายสายของพ็อกเก็ตเทสเตอร์

เครื่องมือพิเศษ
เครื่องมือพิเศษ
เครื่องมือพิเศษมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการถอดประกอบเครื่องยนต์เพราะทำให้สะดวกและรวดเร็ว การใช้
เครื่องมือพิเศษอย่างอย่างถูกต้อง จะช่วยป้องกันการเกิดการชำรุดของชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเครื่องยนต์ เมื่อต้องการใช้เครื่องมือ
พิเศษ โปรดดูการใช้เครือ่ งมือพิเศษตามตารางข้างล่าง เพือ่ หลีกเลีย่ งการถอดและ ประกอบทีไ่ ม่ถกู ต้อง
หมายเลขเครื่องมือ

ชื่อเครื่องมือและจุดที่ใช้งาน

ตุ้มน้ำหนัก
90890-01084
โบลท์ถอดแกนกระเดื่องวาล์ว
90890-01085

ตุ้มน้ำหนัก
โบลท์ถอดแกนกระเดื่องวาล์ว
ใช้สำหรับถอดแกนกระเดื่องวาล์ว

90890-01184

ตุ้มน้ำหนัก
ใช้เป็นตุ้มน้ำหนักกระแทกอุปกรณ์กดซีลโช๊ค

90890-01186

อุปกรณ์ต่อตุ้มน้ำหนักประกอบซีลโช๊คอัพหน้า
ใช้เป็นอุปกรณ์ต่อตุ้มน้ำหนักประกอบซีลโช๊คอัพ
หน้าเข้ากระบอกโช๊ค

90890-01189

ตัวดูดล้อแม่เหล็ก (จานไฟ)
ใช้สำหรับดูดล้อแม่เหล็ก

90890-01235

ตัวจับล้อแม่เหล็ก (จานไฟ)
ใช้จับล้อแม่เหล็ก (จานไฟ) เมื่อถอดหรือประกอบ

แคล้ ม ถอดสปริ ง วาล์ ว
90890-01253
บู ๊ ช รอง
90890-01243
90890-01268

ลักษณะของเครื่องมือ

แคล้มถอดสปริงวาล์ว
บู๊ชรองถอดสปริงวาล์ว
ใช้สำหรับถอด-ประกอบสปริงวาล์ว
เครื่องมือขันคอรถ
ใช้สำหรับถอด-ประกอบนัทขันยึดคอรถ

1-5

เครื่องมือพิเศษ

หมายเลขเครือ่ งมือ

ชือ่ เครือ่ งมือและจุดทีใ่ ช้งาน

90890-01311

เครื่องมือสำหรับปรับตั้งวาล์วไอดี-ไอเสีย
ใช้สำหรับปรับตั้งระยะห่างของวาล์วไอดี-ไอเสีย

90890-01312

เครื่องมือวัดระดับน้ำมันในห้องลูกลอยคาร์บูเรเตอร์
ใช้สำหรับวัดระดับน้ำมันในห้องลูกลอยคาร์บูเรเตอร์

90890-01326

ด้ามขันตัวที
ใช้สำหรับจับยึดแกนลูกสูบโช๊คอัพหน้า เพื่อถอด
เปลีย่ นซีลและแกนโช๊คอัพ

90890-01337

ตัวจับสปริงคลัทช์
เครื่องมือนี้ใช้ในการถอดและประกอบพูเลย์ชุดที่ 2

90890-01384

ปลอกตอกซีลน้ำมัน
เครือ่ งมือนีใ้ นในการประกอบ (ตอก) ซีลน้ำมัน

90890-01403

เครื่องมือขันนัทยึดแผงคอ
ใช้สำหรับการถอดและประกอบนัทยึดแผงคอ

90890-01493

ลูกบ็อค
ใช้สำหรับถอดนัทล็อคเสื้อคลัทช์แรงเหวี่ยง

90890-01701

เครื่องมือจับยึดล้อแม่เหล็ก
ใช้สำหรับจับล้อแม่เหล็ก(โรเตอร์)
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ลักษณะของเครื่องมือ

เครื่องมือพิเศษ

หมายเลขเครือ่ งมือ

ชือ่ เครือ่ งมือและจุดทีใ่ ช้งาน

90890-03081

เครื่องมือวัดกำลังอัด
ใช้สำหรับวัดกำลังอัดในกระบอกสูบ

90890-03112

พ็อกเก็ตเทสเตอร์ (เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า)
ใช้สำหรับตรวจวัดค่าอุปกรณ์และส่วนประกอบ
ระบบไฟฟ้า

90890-03113

เครื่องมือวัดรอบเครื่องยนต์
ใช้สำหรับตรวจวัดความเร็วรอบของเครื่องยนต์

90890-01362

เครื่องมือดูดล้อแม่เหล็ก
ใช้สำหรับถอดล้อแม่เหล็ก

90890-04097

เครื่องมือถอดปลอกวาล์ว(5 มม.)
เครื่องมือนี้ใช้สำหรับการถอดและการประกอบ
ปลอกวาล์ว

90890-04098

เครื่องมือช่วยในการประกอบปลอกวาล์ว(5 มม.)
ใช้ช่วยในการประกอบปลอกวาล์ว

90890-04099

ดอกคว้านปลอกวาล์ว (5 มม.)
ใช้สำหรับคว้านรูปลอกวาล์ว

90890-04101

เครื่องมือถอด-ประกอบตัวกดวาล์ว
ใช้ถอดและประกอบตัวกดวาล์ว
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ลักษณะของเครือ่ งมือ

เครื่องมือพิเศษ

หมายเลขเครือ่ งมือ

ชือ่ เครือ่ งมือและจุดทีใ่ ช้งาน

90890-06754

เครื่องมือตรวจสอบการจุดระเบิด
ใช้สำหรับตรวจสอบการสปาร์คคอยล์จุดระเบิด

90890-85505

ทรีบอนด์ ยามาฮ่า 1212
ใช้สำหรับทารอยต่อผิวสัมผัสแคร้งเคส
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ลักษณะของเครือ่ งมือ

¢â Õ ¡Ÿ ≈ ®”‡æ“–

2

¢â Õ ¡Ÿ ≈ ®”‡æ“–∑—Ë « ‰ª

¢â Õ ¡Ÿ ≈ ®”‡æ“–
¢â Õ ¡Ÿ ≈ ®”‡æ“–∑—Ë « ‰ª

AF115/AF115S

√ÿà π

2

‚§ä ¥ √ÿà π

4D02 (AF115)
4D01 (AF115S)

¢π“¥
§«“¡¬“« ÿ∑∏‘
§«“¡°«â“ß ÿ∑∏‘
§«“¡ Ÿß ÿ∑∏‘
§«“¡ Ÿß®“°æ◊Èπ∂÷ß‡∫“–
√–¬–Àà“ß∞“π≈âÕ
§«“¡ Ÿß„µâ∑âÕß√∂
√—»¡’«ß‡≈’È¬«·§∫ ÿ¥

1,830 ¡¡.
705 ¡¡.
1,050 ¡¡.
745 ¡¡.
1,240 ¡¡.
125 ¡¡.
1,800 ¡¡.

πÈ” À π— °
√«¡πÈ”¡—π‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß‡µÁ¡∂—ß·≈–πÈ”¡—πÀ≈àÕ≈◊Ëπ
πÈ” Àπ— ° ∫√√∑ÿ ° Ÿ ß ÿ ¥ *
*√«¡πÈ”Àπ—°ºŸâ¢—∫¢’Ë, ºŸâ´âÕπ, —¡¿“√–

95 °°.
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¢â Õ ¡Ÿ ≈ ®”‡æ“–‡§√◊Ë Õ ß¬πµå
¢â Õ ¡Ÿ ≈ ®”‡æ“–‡§√◊Ë Õ ß¬πµå
√“¬°“√

§à “ ¡“µ√∞“π

‡§√◊ËÕß¬πµå
·∫∫‡§√◊ËÕß¬πµå
°“√®—¥«“ß°√–∫Õ° Ÿ∫
ª√‘¡“µ√°√–∫Õ° Ÿ∫
°√–∫Õ° Ÿ∫ x √–¬–™—°
Õ—µ√“ à«π°”≈—ß·√ßÕ—¥
°”≈—ßÕ—¥°√–∫Õ° Ÿ∫ (∑’Ë√–¥—∫πÈ”∑–‡≈)
√–∫∫ µ“√å∑‡§√◊ËÕß¬πµå
§«“¡‡√Á«√Õ∫‡¥‘π‡∫“‡§√◊ËÕß¬πµå
πÈ”¡—π‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß
™π‘¥
§«“¡®ÿ∂—ßπÈ”¡—π‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß
™π‘¥πÈ”¡—πÀ≈àÕ≈◊Ëπ /‡∫Õ√å
√–∫∫À≈àÕ≈◊Ëπ
ª√‘¡“≥πÈ”¡—πÀ≈àÕ≈◊Ëπ
‡ª≈’Ë¬π∂à“¬µ“¡√–¬–‡«≈“
¬°‡§√◊ËÕß (ºà“‡§√◊ËÕß„À¡à)

§à “ æ‘ °— ¥ °“√´à Õ ¡

4 ®—ßÀ«– (SOHC) √–∫“¬§«“¡√âÕπ
¥â«¬Õ“°“»·∫∫„™âæ¥— ≈¡
≈Ÿ° Ÿ∫‡¥’Ë¬«‡Õ’¬ß∑“ß¥â“πÀπâ“
113.7 ´’.´’. (0.1137 ≈‘µ√)
50.0 x 57.9 ¡¡.
8.8 : 1
1,100 kPa (11 kgf/cm2) ∑’Ë 510 √Õ∫/π“∑’
µ“√å∑‡∑â“ ·≈– µ“√å∑‰øøÑ“
1,400 ~ 1,600 √Õ∫/π“∑’

---------------

πÈ”¡—π‡∫π´‘π∏√√¡¥“
4.1 ≈‘µ√
SAE 10 W 30 À√◊Õ SAE 20 W 40
·∫∫Õà“ß‡ªï¬° (Wet sum)

---------

0.8 ≈‘µ√ (800 ´’.´’.)
0.9 ≈‘µ√ (900 ´’.´’.)

---

-----

πÈ”¡—π‡øóÕß∑â“¬
πÈ”¡—πÀ≈àÕ≈◊Ëπ∑’Ë·π–π”
‡ª≈’Ë¬π∂à“¬µ“¡√–¬–‡«≈“
¬°‡§√◊ËÕß
ªíö¡πÈ”¡—πÀ≈àÕ≈◊Ëπ
™π‘¥¢Õßµ—«°√ÕßπÈ”¡—πÀ≈àÕ≈◊Ëπ
™π‘¥¢Õßªíö¡πÈ”¡—πÀ≈àÕ≈◊Ëπ
™àÕß«à“ßª≈“¬
™àÕß«à“ß¥â“π¢â“ß
™àÕß«à“ß√–À«à“ß‡√◊Õπªíö¡·≈–‚√‡µÕ√å
§«“¡Àπ“¢Õß‚√‡µÕ√å

SAE 20W40 ™π‘¥ SG À√◊Õ Ÿß°«à“
0.10 ≈‘µ√ (100 ´’.´’.)
0.12 ≈‘µ√ (120 ´’.´’.)

-----

·∫∫µ–·°√ß≈«¥
Trochoid type
0.13 ~ 0.18 ¡¡.
0.13 ~ 0.18 ¡¡.
0.06 ~ 0.10 ¡¡.
7.96 ~ 7.98 ¡¡.

----0.23 ¡¡.
0.25 ¡¡.
0.17 ¡¡.
---

À—«‡∑’¬π
™π‘¥ / ºŸâº≈‘µ
√–¬–Àà“ß‡¢’È¬«À—«‡∑’¬π

C7HSA / NGK
0.6~0.7 ¡¡.

Ω“ Ÿ∫
§«“¡‚°àßΩ“ Ÿ∫ (¡“° ÿ¥)

---
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0.05 ¡¡.

2

¢â Õ ¡Ÿ ≈ ®”‡æ“–‡§√◊Ë Õ ß¬πµå
√“¬°“√

§à “ ¡“µ√∞“π

‡æ≈“≈Ÿ ° ‡∫’È ¬ «
√–∫∫¢—∫‡§≈◊ËÕπ
¢π“¥≈Ÿ°‡∫’È¬«
‰Õ¥’
“A”
“B”

§à “ æ‘ °— ¥ °“√´à Õ ¡

¢—∫‚´à (¥â“π´â“¬)
25.881 ~ 25.981 ¡¡.
21.195 ~ 21.295 ¡¡.

25.780 ¡¡.
21.095 ¡¡.

25.841 ~ 25.941 ¡¡.
21.050 ~ 21.150 ¡¡.

25.740 ¡¡.
20.950 ¡¡.

§«“¡‚°àß¢Õß‡æ≈“≈Ÿ°‡∫’È¬«

---

0.030 ¡¡.

‚´à √ “«≈‘È π
™π‘¥‚´à√“«≈‘Èπ/®”π«π¢âÕ

DID SCR-0404 SDH / 90

2
¢π“¥≈Ÿ°‡∫’È¬«
‰Õ‡ ’ ¬

“A”
“B”

°√–‡¥◊ËÕß«“≈å«·≈–·°π°√–‡¥◊ËÕß«“≈å«
‡ âπºà“π»Ÿπ¬å°≈“ß¿“¬„π°√–‡¥◊ËÕß«“≈å«

10.000 ~ 10.15 ¡¡.

10.030 ¡¡.

‡ âπºà“π»Ÿπ¬å°≈“ß¿“¬πÕ°¢Õß·°π°√–‡¥◊ËÕß«“≈å«

9.981 ~ 9.991 ¡¡.

9.950 ¡¡.

™àÕß«à“ß√–À«à“ß·°π°√–‡¥◊ËÕß«“≈å«°—∫√Ÿ

0.009~0.034 ¡¡

0.08 ¡¡.
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¢â Õ ¡Ÿ ≈ ®”‡æ“–‡§√◊Ë Õ ß¬πµå
√“¬°“√
«“≈å«, ∫à“«“≈å«, ª≈Õ°«“≈å«
√–¬–Àà“ß«“≈å« (Õÿ≥À¿Ÿ¡‘ª°µ‘)

§à “ ¡“µ√∞“π
IN

0.06-0.10 ¡¡.
EX

‡ âπºà“π»Ÿπ¬å°≈“ßÀ—««“≈å«
“A” ‡ âπºà“»Ÿπ¬å°≈“ßÀ—««“≈å«‰Õ¥’

§à “ æ‘ °— ¥ °“√´à Õ ¡

0.08-0.12 ¡¡.

§«“¡°«â“ßÀπâ“«“≈å«

‰Õ¥’
‰Õ‡ ’ ¬
“B” §«“¡°«â“ßÀπâ“«“≈å«
‰Õ¥’
‰Õ‡ ’ ¬
“C” §«“¡°«â“ß∫à“«“≈å«
‰Õ¥’
‰Õ‡ ’ ¬
“D” §«“¡Àπ“¢Õß¢Õ∫«“≈å«
‰Õ¥’
‰Õ‡ ’ ¬
¢π“¥‡ âπºà“π»Ÿπ¬å°≈“ß¢Õß°â“π«“≈å«
‰Õ¥’
‰Õ‡ ’ ¬
¢π“¥‡ âπºà“π»Ÿπ¬å°≈“ß¿“¬„πª≈Õ°«“≈å« ‰Õ¥’
‰Õ‡ ’ ¬
√–¬–Àà“ß°â“π«“≈å«·≈–ª≈Õ°«“≈å«
‰Õ¥’
‰Õ‡ ’¬
§«“¡‚°àß¢Õß°â“π«“≈å«

§«“¡°«â“ß∫à“«“≈å«
22.9 ~ 23.1 ¡¡.
19.9 ~ 20.1 ¡¡.
1.20 ~ 2.50 ¡¡.
1.30 ~ 2.40 ¡¡.
0.90 ~ 1.1 ¡¡.
0.90 ~ 1.1 ¡¡.
0.7 ¡¡.
1.0 ¡¡.
4.970 ~ 4.985 ¡¡.
4.955 ~ 4.970 ¡¡.
5.000 ~ 5.012 ¡¡.
5.000 ~ 5.012 ¡¡.
0.015 ~ 0.042 ¡¡.
0.030 ~ 0.057 ¡¡.
---
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§«“¡Àπ“∫à“«“≈å«
--------1.6 ¡¡.
1.6 ¡¡.
----4.930 ¡¡.
4.920 ¡¡.
5.050 ¡¡.
5.050 ¡¡.
0.080 ¡¡.
0.110 ¡¡.
0.01 ¡¡.

2

¢â Õ ¡Ÿ ≈ ®”‡æ“–‡§√◊Ë Õ ß¬πµå
§à “ ¡“µ√∞“π

√“¬°“√
ª√‘ß«“≈å«
§«“¡¬“« ª√‘ßÕ‘ √–
‰Õ¥’/ ‰Õ‡ ’¬
√–¬–§«“¡¬“« ª√‘ß («“≈å«ªî¥) ‰Õ¥’/ ‰Õ‡ ’¬
·√ß°¥ ª√‘ß«“≈å«
§«“¡‡Õ’¬ß¢Õß ª√‘ß«“≈å«

35.44 ¡¡.
24.1 ¡¡.

§à “ æ‘ °— ¥ °“√´à Õ ¡
34.00 ¡¡.

146~168 N (14.9~17.1 kgf) --146~168 N (14.9~17.1 kgf) ----2.5o / 1.5 ¡¡.

‰Õ¥’
‰Õ‡ ’ ¬
‰Õ¥’ / ‰Õ‡ ’ ¬

2

∑‘»∑“ß°“√¢¥¢Õß ª√‘ß(¡Õß®“°¥â“π∫π)
‰Õ¥’
‰Õ‡ ¬’

µ“¡‡¢Á¡π“Ãî°“
µ“¡‡¢Á¡π“Ãî°“

‡ ÈÕ◊ Ÿ∫
«—¥∑’®Ë ¥ÿ H

10.0 ¡¡.

¢π“¥‡ âπºà“π»Ÿπ¬å°≈“ß°√–∫Õ° Ÿ∫
æ‘°—¥§«“¡‡√’¬«
æ‘°—¥§«“¡°≈¡
§«“¡‚°àß Ÿß ÿ¥

50.000 ~ 50.010 ¡¡.
-------
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-----

--0.05 ¡¡.
0.05 ¡¡.
0.05 ¡¡.

¢â Õ ¡Ÿ ≈ ®”‡æ“–‡§√◊Ë Õ ß¬πµå
§à “ ¡“µ√∞“π

√“¬°“√

§à “ æ‘ °— ¥ °“√´à Õ ¡

≈Ÿ° Ÿ∫
™àÕß«à“ß√–À«à“ß‡ ◊ÈÕ Ÿ∫·≈–≈Ÿ° Ÿ∫
‡ âπºà“π»Ÿπ¬å°≈“ß≈Ÿ° Ÿ∫ “D”

0.020 ~ 0.035 ¡¡.
49.970 ~ 49.985 ¡¡.

0.15 ¡¡.
---

®ÿ¥«—¥§«“¡‚µ¢Õß≈Ÿ° Ÿ∫ “H”
¢π“¥§«“¡‚µ¿“¬„π ≈—°∑’Ë≈Ÿ° Ÿ∫

5.0 ¡¡.
15.002~15.013 ¡¡.

--15.043 ¡¡.

√–¬–‡¬◊ÈÕß»Ÿπ¬å / ∑‘»∑“ß∑’Ë‡¬◊ÈÕß»Ÿπ¬å

0.5 ¡¡. / ¥â“π‰Õ¥’

---

≈—°≈Ÿ° Ÿ∫
‡ âπºà“π»Ÿπ¬å°≈“ß ≈—°≈Ÿ° ∫Ÿ
√–¬–Àà“ß√–À«à“ß ≈—°≈Ÿ° Ÿ∫°—∫‡ âπºà“π»Ÿπ¬å°≈“ß ≈—°
≈Ÿ° Ÿ∫(∑’Ë≈Ÿ° Ÿ∫)

14.995~15.000 ¡¡.

14.975 ¡¡.

0.002-0.18 ¡¡.

0.068 ¡¡.

Barrel
1.00 x 1.85 ¡¡.
0.10 ~ 0.25 ¡¡.
0.03 ~ 0.07 ¡¡.

----0.50 ¡¡.
0.12 ¡¡.

Taper
1.0 x 2.0 ¡¡.
0.10 ~ 0.25 ¡¡.
0.02 ~ 0.06 ¡¡.

----0.60 ¡¡.
0.11 ¡¡.

·À«π≈Ÿ° Ÿ∫
·À«πµ—«∫π
™π‘¥
¢π“¥ (BxT)
ª“°·À«π (ª√–°Õ∫‡¢â“„π°√–∫Õ° Ÿ∫)
™àÕß«à“ß·À«π («—¥„π°√–∫Õ° Ÿ∫)
·À«πµ—«∑’Ë Õß
™π‘¥
¢π“¥ (BxT)
ª“°·À«π (ª√–°Õ∫‡¢â“„π°√–∫Õ° Ÿ∫)
™àÕß«à“ß·À«π («—¥„π°√–∫Õ° Ÿ∫)
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2

¢â Õ ¡Ÿ ≈ ®”‡æ“–‡§√◊Ë Õ ß¬πµå
§à “ ¡“µ√∞“π

√“¬°“√

§à “ æ‘ °— ¥ °“√´à Õ ¡

·À«ππÈ”¡—π

¢π“¥ (BxT)
™àÕß«à“ßª“°·À«π (ª√–°Õ∫‡¢â“„π°√–∫Õ° Ÿ∫)

2.0 x 2.2 ¡¡.
0.20 ~ 0.70 ¡¡.

-----

‡æ≈“¢â Õ ‡À«’Ë ¬ ß

2

§«“¡°«â“ß “A”
§«“¡§¥ “C”
√–¬–ø√’°“â π ∫Ÿ ¥â“π≈à“ß “D”
√–¬–Àà“ß°â“π Ÿ∫¥â“π‚µ “E”

45.45 ~ 45.50 ¡¡.
--0.15 ~ 0.45 ¡¡.
0.004 ~ 0.014 ¡¡.

™π‘¥¢Õß§≈—∑™å
§≈—∑™å·√ß‡À«’Ë¬ßÕ—µ‚π¡—µ‘

“¬æ“πÕ—µ‚π¡—µ‘

§«“¡Àπ“·ºàπ§≈—∑™å
§«“¡¬“« ª√‘ßºâ“§≈—∑™åÕ‘ √–
‡ âπºà“π»Ÿπ¬å°≈“ß‡ ◊ÈÕ§≈—∑™å
§«“¡¬“« ª√‘ßÕ‘ √–
‡ âπºà“π»Ÿπ¬å°≈“ßµÿâ¡·√ß‡À«’Ë¬ß (Weight outside diameter)
§≈—∑™å‡√‘Ë¡®—∫µ—«∑’Ë§«“¡‡√Á«√Õ∫‡§√◊ËÕß¬πµå
§≈—∑™å®—∫µ—«·πàπ∑’Ë§«“¡‡√Á«√Õ∫‡§√◊ËÕß¬πµå

--0.03 ¡¡.
-----

3.7 ¡¡.
30.6 ¡¡.
112 ¡¡.
74.3 ¡¡.
18 ¡¡.
2,350 ~ 2,750 √Õ∫/π“∑’
3,700 ~ 4,300 √Õ∫/π“∑’

1.0 ¡¡.
--112.5 ¡¡.
70.6 ¡¡.
17.5 ¡¡.
-----

18.2 ¡¡.

17.2 ¡¡.

“¬æ“πµ—« «’ (V-belt)
§«“¡°«â“ß¢Õß “¬æ“πµ—« «’ (V-belt width)
√–∫∫ à ß °”≈— ß
™π‘¥¢Õß√–∫∫ àß°”≈—ß

·∫∫ “¬æ“πÕ—µ‚π¡—µ‘
(V-belt automatic)
·∫∫‡øóÕßµ—«ÀπÕπ
(Helical gear)
47/15 (3.133)
·∫∫‡øóÕßµ√ß (Spur gear)
42/13 (3.231)
·∫∫·√ß‡À«’Ë¬ßÀπ’»Ÿπ¬åÕ—µ‚π¡—µ‘
1.880~0.807 : 1

√–∫∫‡°’¬√å∑¥¢—Èπ·√°
Õ—µ√“∑¥¢—Èπ·√°
√–∫∫‡°’¬√å∑¥¢—Èπ¢—Èπ∑’Ë Õß
Õ—µ√“∑¥‡øóÕß¢—Èπ∑’Ë Õß
°“√∑”ß“π
Õ—µ√“∑¥Õ—µ‚π¡—µ‘
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-----------

¢â Õ ¡Ÿ ≈ ®”‡æ“–‡§√◊Ë Õ ß¬πµå
§à “ ¡“µ√∞“π

√“¬°“√

§à “ æ‘ °— ¥ °“√´à Õ ¡

√–∫∫ µ“√å∑
™π‘¥¢Õß√–∫∫ µ“√å∑
·√ß‡À¬’¬∫‡≈◊ËÕπ™ÿ¥°≈‰°≈ µ“√å∑
°√ÕßÕ“°“»
‰ â°√ÕßÕ“°“»

‡øóÕß¢∫À¡ÿπ∑“ß‡¥’¬«
1.0 ~ 3.5 N (0.1 ~ 0.36 °°.)

---

·∫∫‡ªï¬°

§“√å∫Ÿ‡√‡µÕ√å
·∫∫
‚§äµ√ÿàπ
π¡ÀπŸÀ≈—°
π¡ÀπŸÕ“°“»
‡¢Á¡‡√àß
‡ ◊ÈÕ‡¢Á¡‡√àß
π¡ÀπŸ‡¥‘π‡∫“ 1(Pilot air jet 1)
π¡ÀπŸ‡¥‘π‡∫“ 2(Pilot air jet 2)
™àÕß àßπÈ”¡—π√Õ∫‡§√◊ËÕß‡¥‘π‡∫“
π¡ÀπŸ‡¥‘π‡∫“
™àÕß∫“¬æ“ 1 (Bypass 1)
™àÕß∫“¬æ“ 2 (Bypass 2)
™àÕß∫“¬æ“ 3 (Bypass 3)
™àÕß∫“¬æ“ 4 (Bypass 4)
√Õ∫ °√Ÿµ—Èß à«πº ¡ (Õ“°“»-πÈ”¡—π)
¢π“¥∫à“«“≈å«‡¢Á¡≈Ÿ°≈Õ¬
π¡ÀπŸ µ“√å∑ # 1 (G.S.1)
√–¬–ø√’§π— ‡√àß

NCV24 (KEIHIN)/1
4D01 00
#108
#80
N425-ESF00
N426-62A45
#130
#85
∅ 1.0
#38/60
∅ 0.7
∅ 0.7
∅ 0.7
∅ 0.7
2
∅ 1.6
#38
3~7 ¡¡.

(M.J)
(M.A.J)
(J.N)
(N.J)
(PAJ. 1)
(PAJ. 2)
(P.O)
(P.J)

(V.S)

-------------------------------------

·ºπº— ß · ¥ß∑‘ » ∑“ß°“√‰À≈¢ÕßπÈ” ¡— π À≈à Õ ≈◊Ë π
·À«ππÈ” ¡— π

Ω“ Ÿ ∫

≈Ÿ ° Ÿ ∫

ª≈“¬°â “ π Ÿ ∫ ¥â “ π‚µ

‡æ≈“¢â Õ ‡À«’Ë ¬ ß

ªíö ¡ πÈ” ¡— π À≈à Õ ≈◊Ë π

°√ÕßπÈ” ¡— π À≈à Õ ≈◊Ë π

Õà “ ßπÈ” ¡— π À≈à Õ ≈◊Ë π
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‡æ≈“≈Ÿ ° ‡∫’È ¬ «

2

¢â Õ ¡Ÿ ≈ ®”‡æ“–‚§√ß√∂
¢â Õ ¡Ÿ ≈ ®”‡æ“–‚§√ß√∂
√“¬°“√

§à “ ¡“µ√∞“π

‚§√ß√∂
™π‘¥¢Õß‚§√ß√∂
¡ÿ¡§“ ‡µÕ√å
√–¬–‡∑√≈

§à “ æ‘ °— ¥ °“√´à Õ ¡

∑àÕ‡À≈Á°°≈â“ (Underbone)
26.5 Õß»“
100 ¡¡.

-------

≈âÕ´’Ë≈«¥
14 x 1.40
‡À≈Á°°≈â“
90 ¡¡.

---------

-----

1.0 ¡¡.
0.5 ¡¡.

≈âÕ´’Ë≈«¥
14 x 1.60
‡À≈Á°°≈â“
80 ¡¡.

---------

-----

1.0 ¡¡.
0.5 ¡¡.

·∫∫¡’¬“ß„π
70/90-14M/C 34P
IRC / NF59
VEE RUBBER / V282F
200 kPa
(2.00 kgf/cm2, 29psi)
---

-----------

≈â Õ Àπâ “

2

·∫∫
¢π“¥«ß≈âÕ
«— ¥ÿ ∑’Ë „ ™â º ≈‘ µ ¢Õ∫≈â Õ
√–¬–‡§≈◊ËÕπ≈âÕ
§«“¡§¥¢Õß«ß≈âÕ¢÷Èπ√Ÿª
·π«√—»¡’
·π«·°π
≈â Õ À≈— ß
·∫∫
¢π“¥«ß≈âÕ
«— ¥ÿ ∑’Ë „ ™â º ≈‘ µ ¢Õ∫≈â Õ
√–¬–‡§≈◊ËÕπ≈âÕ
§«“¡§¥¢Õß«ß≈âÕ¢÷Èπ√Ÿª
·π«√—»¡’
·π«·°π
¬“ßÀπâ “
™π‘¥¬“ßÀπâ“
¢π“¥
ºŸâº≈‘µ/√ÿàπ
§«“¡¥—π≈¡¬“ß (¢≥–∑’Ë¬“ß‡¬Áπ)
æ‘°—¥§«“¡≈÷°√àÕß¬“ßµË” ÿ¥
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0.8 ¡¡.

¢â Õ ¡Ÿ ≈ ®”‡æ“–‚§√ß√∂
√“¬°“√

§à “ ¡“µ√∞“π

¬“ßÀ≈—ß
™π‘¥¬“ßÀ≈—ß
¢π“¥
ºŸâº≈‘µ/√ÿàπ
§«“¡¥—π≈¡¬“ß (¢≥–∑’Ë¬“ßÕÿ≥À¿Ÿ¡‘ª°µ‘)
æ‘°—¥§«“¡≈÷°√àÕß¬“ßµË” ÿ¥
‡∫√§Àπâ“ (√ÿàπ AF115)
™π‘¥¢Õß‡∫√§
°“√§«∫§ÿ¡
™π‘¥¢Õß¥√—¡‡∫√§
√–¬–ø√’§—π‡∫√§ (∑’Ëª≈Õ°§—π‡√àß)
‡ âπºà“π»Ÿπ¬å°≈“ß¿“¬„π¢Õß¥√—¡‡∫√§ (¥ÿ¡)
§«“¡Àπ“ºâ“‡∫√§
§«“¡¬“« ª√‘ßºâ“‡∫√§Õ‘ √–(¥â“π≈Ÿ°‡∫’È¬«)
§«“¡¬“«Õ‘ √– ª√‘ßºâ“‡∫√§(¥â“πÀ¡ÿ¥¬÷¥)
‡∫√§Àπâ“ (√ÿàπ AF115S)
™π‘¥¢Õß‡∫√§
°“√§«∫§ÿ¡
√–¬–ø√’§—π‡∫√§ (∑’Ëª≈Õ°§—π‡√àß)
®“π¥‘ °å
¢π“¥‡ âπºà“π»Ÿπ¬å°≈“ß x §«“¡Àπ“
æ‘°—¥§«“¡Àπ“®“π¥‘ °åµË” ÿ¥
æ‘°—¥§«“¡§¥ (‚°àß) Ÿß ÿ¥
§«“¡Àπ“ºâ“‡∫√§¥â“π„π
§«“¡Àπ“ºâ“‡∫√§¥â“ππÕ°
‡ âπºà“π»Ÿπ¬å°≈“ß¿“¬„π¢Õß·¡àªíö¡‡∫√§µ—«∫π
‡ âπºà“π»Ÿπ¬å°≈“ß¿“¬„π¢Õß·¡àªíö¡‡∫√§µ—«≈à“ß
πÈ” ¡— π ‡∫√§∑’Ë °”Àπ¥
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§à “ æ‘ °— ¥ °“√´à Õ ¡

·∫∫¡’¬“ß„π
80/90-14M/C 40P
IRC / NR76
VEE RUBBER / V282R
225 kPa (2.55 kgf/cm2, 33psi)
---

----------0.8 ¡¡.

·∫∫¥√—¡‡∫√§
·Œπ¥å¢«“
·∫∫µ—«π”-µ—«µ“¡
10~20 ¡¡.
110 ¡¡.
4 ¡¡.
54 ¡¡.
48 ¡¡.

----------2 ¡¡.
-----

¥‘ °å‡∫√§·∫∫≈Ÿ° Ÿ∫‡¥’Ë¬«
·Œπ¥å¢«“
0 ¡¡.

-------

200 x 3.5 ¡¡.
----5.3 ¡¡.
5.3 ¡¡.
11 ¡¡.
33.34 ¡¡.
DOT4

--3.0 ¡¡.
0.15 ¡¡.
0.8 ¡¡.
0.8 ¡¡.
-------

2

¢â Õ ¡Ÿ ≈ ®”‡æ“–‚§√ß√∂
√“¬°“√

2

§à “ ¡“µ√∞“π

§à “ æ‘ °— ¥ °“√´à Õ ¡

‡∫√§À≈— ß
™π‘¥¢Õß‡∫√§
°“√§«∫§ÿ¡
™π‘¥¢Õß¥√—¡‡∫√§
√–¬–ø√’§—π‡∫√§ (∑’Ëª≈“¬§—π‡∫√§)
‡ âπºà“π»Ÿπ¬å°≈“ß¿“¬„π¢Õß¥√—¡ (¥ÿ¡)
§«“¡Àπ“ºâ“‡∫√§
§«“¡¬“« ª√‘ßºâ“‡∫√§Õ‘ √– (¥â“π≈Ÿ°‡∫’È¬«)
§«“¡¬“« ª√‘ßºâ“‡∫√§Õ‘ √– (¥â“πÀ¡ÿ¥¬÷¥)

·∫∫¥√—¡‡∫√§
·Œπ¥å´â“¬
·∫∫µ—«π”-µ—«µ“¡
10~20 ¡¡.
130 ¡¡.
4 ¡¡.
52 ¡¡.
48 ¡¡.

----------2 ¡¡.
-----

√–∫∫∫— ß §— ∫ ‡≈’È ¬ «
™π‘¥≈Ÿ°ªóπ§Õ
¡ÿ¡À—°‡≈’È¬«¥â“π´â“¬ / ¢«“

Angular bearing
47.5o / 47.5o

-----

·∫∫‡∑‡≈ ‚§ªî§
§Õ¬≈å ª√‘ß/‚™ä§πÈ”¡—π
90 ¡¡.

-------

266.7 ¡¡.
256.7 ¡¡.
3.90 N/mm (0.4 kgf/mm)
7.10 N/mm (0.72 kgf/mm)
0 ~ 50 ¡¡.
50 ~ 90 ¡¡.
ª√— ∫ ‰¡à ‰ ¥â

261.4 ¡¡.
-------------

‡∫Õ√å 10 W À√◊Õ‡∑’¬∫‡∑à“
0.057 ≈‘µ√ (57.0 ´’.´’.)
88 ¡¡.
26 ¡¡.

-----------

√–∫∫√Õß√— ∫ ¥â “ πÀπâ “
™π‘¥¢Õß√–∫∫√Õß√—∫πÈ”Àπ—°Àπâ“
™π‘¥¢Õß‚™ä§Àπâ“
™à«ß¬ÿ∫µ—«‚™ä§Õ—æÀπâ“
ª√‘ß
§«“¡¬“« ª√‘ß‚™ä§Õ‘ √–
§«“¡¬“« ª√‘ß∑’Ëª√–°Õ∫·≈â«
Õ—µ√“§«“¡·¢Áß¢Õß ª√‘ß (K1)
(K2)
√–¬–‡§≈◊ËÕπµ—«
(K1)
(K2)
°“√ª√—∫√–¥—∫§«“¡·¢Áß ª√‘ß
πÈ”¡—π‚™ä§
πÈ”¡—π‚™ä§∑’Ë°”Àπ¥
§«“¡®ÿπÈ”¡—π‚™ä§
√–¥—∫πÈ”¡—π‚™ä§
‡ âπºà“π»Ÿπ¬å°≈“ß¢Õß·°π‚™ä§µ—«„π (Inner tube)
æ‘°—¥§«“¡§¥¢Õß·°π‚™ä§Õ—æ
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0.2 ¡¡.

¢â Õ ¡Ÿ ≈ ®”‡æ“–‚§√ß√∂
√“¬°“√

§à “ ¡“µ√∞“π

√–∫∫√Õß√— ∫ ¥â “ πÀ≈— ß
™π‘¥¢Õß√–∫∫√Õß√—∫¥â“πÀ≈—ß
™π‘¥¢Õß‚™ä§À≈—ß
√–¬–¬ÿ∫µ—«‚™ä§Õ—æÀ≈—ß
ª√‘ß
§«“¡¬“« ª√‘ß‚™ä§Õ‘ √–
§«“¡¬“« ª√‘ß‚™ä§∑’Ëª√–°Õ∫·≈â«
Õ—µ√“§«“¡·¢Áß¢Õßª√‘ß (K1)
(K2)
√–¬–‡§≈◊ËÕπµ—«
(K1)
(K2)
°“√ª√—∫√–¥—∫§«“¡·¢Áß ª√‘ß
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§à “ æ‘ °— ¥ °“√´à Õ ¡

¬Ÿπ‘µ «‘ßÕ“√å¡
§Õ¬≈å ª√‘ß/‚™ä§πÈ”¡—π
78 ¡¡.

-------

249.6 ¡¡.
245.6 ¡¡.
28.5 N/mm (2.91 kgf/mm)
37.0 N/mm (3.77 kgf/mm)
0 ~ 50 ¡¡.
50 ~ 78 ¡¡.
ª√— ∫ ‰¡à ‰ ¥â

244.6 ¡¡.
-------------

2

¢â Õ ¡Ÿ ≈ ®”‡æ“–√–∫∫‰øøÑ “
¢â Õ ¡Ÿ ≈ ®”‡æ“–√–∫∫‰øøÑ “
√“¬°“√

2

·√ß¥— π ‰øøÑ “ „π√–∫∫
√–∫∫®ÿ ¥ √–‡∫‘ ¥
™π‘¥¢Õß√–∫∫®ÿ¥√–‡∫‘¥
Õß»“°“√®ÿ¥√–‡∫‘¥ (°àÕπ»Ÿπ¬åµ“¬∫π) (BTDC)
™π‘¥¢Õß°“√‡ª≈’Ë¬πÕß»“°“√®ÿ¥√–‡∫‘¥
Õÿª°√≥å„π√–∫∫ ¥’.´’. ´’.¥’.‰Õ
√ÿàπ®“π‰ø / ºŸâº≈‘µ
§«“¡µâ“π∑“π¢¥≈«¥æ—≈‡´Õ√å
‚§äµ√ÿàπ ´’.¥’.‰Õ./ºŸâº≈‘µ
§Õ¬≈å ®ÿ ¥ √–‡∫‘ ¥
√ÿàπ / ºŸâº≈‘µ
√–¬–§«“¡Àà“ß‡¢’È¬«À—«‡∑’¬π
§«“¡µâ“π∑“π¢¥≈«¥‰ø·√ßµË”
§«“¡µâ“π∑“π¢¥≈«¥‰ø·√ß Ÿß
ª≈—Í ° À— « ‡∑’ ¬ π
·∫∫
§«“¡µâ“π∑“πª≈—Í°À—«‡∑’¬π
√–∫∫‰ø™“√å ®
™π‘ ¥ ¢ÕßÕÿ ª °√≥å
√ÿàπ / ºŸâº≈‘µ
°√–· ‰øÕÕ° („™âß“π) (Nominal output)
§«“¡µâ“π∑“π¢¥≈«¥‰ø· ß «à“ß (Lighting coil) / ’
§«“¡µâ“π∑“π¢¥≈«¥‰ø™“√å® (Charging coil) / ’
‡√Á ° µ‘ ø “¬‡ÕÕ√å / ‡√Á ° °Ÿ ‡ ≈‡µÕ√å
™π‘¥¢Õß‡√Á§°Ÿ‡≈‡µÕ√å
√ÿàπ / ºŸâº≈‘µ
·√ß‡§≈◊ËÕπ‰øøÑ“¢≥–‰¡à‡ªî¥Õÿª°√≥å (No load) (DC)
(AC)
§«“¡®ÿ
(DC)
(AC)
·∫µ‡µÕ√’Ë
·√ß‡§≈◊ËÕπ‰øøÑ“ / §«“¡®ÿ
§«“¡∂à«ß®”‡æ“–
™π‘ ¥ ¢ÕßÀ≈Õ¥‰øÀπâ “

§à “ ¡“µ√∞“π

§à “ æ‘ °— ¥ °“√´à Õ ¡

12 V

---

¥’.´’. ´’.¥’.‰Õ. (DC.CDI)
5 Ì ∑’Ë 1500 √Õ∫/π“∑’
„™â‰øøÑ“ (Analogue)

-------

F5VV/MTL
248~372 Ω ∑’Ë 20oC (W/L - W/R)
5VV/SEPCO

-----

4ST / MORIC Thailand
6 ¡¡.
0.32~0.48 Ω ∑’Ë 20oC
5.68~8.52 kΩ ∑’Ë 20oC

---------

‡√´‘π (Resin type)
5 kΩ ∑’Ë 20oC

-----

≈âÕ·¡à‡À≈Á°®“π‰ø (A.C. Magneto)
F5VV/MTL
14 ‚«≈∑å 100 «—µµå ∑’Ë 5,000 √Õ∫/π“∑’
0.24~0.36 Ω ∑’Ë 20oC / Y/R-B
0.32~0.48 Ω ∑’Ë 20oC / W-B

-----------

Semi conductor-shortcircuit
SH671A-12/SHINDENGEN
14.0~14.9 ‚«≈å∑ (V)
12.3~13.3 ‚«≈å∑ (V)
8 ·Õ¡ªá (A)
12 ·Õ¡ªá (A)
GMZ5S/SIAM GS
12 V / 3.5 AH
1.350
Krypton bulb

---------------------
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¢â Õ ¡Ÿ ≈ ®”‡æ“–√–∫∫‰øøÑ “
√“¬°“√

§à “ ¡“µ√∞“π

À≈Õ¥‰ø (·√ß‡§≈◊ËÕπ‰øøÑ“/®”π«π«—µµå X ®”π«πÀ≈Õ¥)
‰øÀπâ “
‰ø∑â“¬/‰ø‡∫√§
‰ø‡≈’È¬«Àπâ“/À≈—ß
‰ø‡√◊Õπ‰¡≈å
À≈Õ¥‰ø‡µ◊ Õ π
(·√ß‡§≈◊ËÕπ‰øøÑ“/®”π«π«—µµå X ®”π«πÀ≈Õ¥)
‰ø‡µ◊Õπ‰ø‡≈’È¬«
‰ø‡µ◊Õπ‰ø Ÿß
√–∫∫ µ“√å ∑ ‰øøÑ “
™π‘¥*
¡Õ‡µÕ√å µ“√å ∑ *
√ÿπà / ºŸºâ ≈‘µ
°”≈—ß¢—∫* (Power output)
§«“¡µâ“π∑“π¢¥≈«¥Õ“‡¡‡®Õ√å
§«“¡¬“«¢Õß·ª√ß∂à“π*
·√ß°¥ ª√‘ß*
‡ âπºà“π»Ÿπ¬å°≈“ß §Õ¡¡‘«‡µ‡µÕ√å*
§«“¡≈÷°¢Õß√àÕß©π«π‰¡°â“*
√’ ‡ ≈¬å µ“√å ∑
√ÿàπ / ºŸâº≈‘µ*
Õ—µ√“°“√„™â°√–· ‰ø*
§«“¡µâ“π∑“π¢¥≈«¥
·µ√
·∫∫
√ÿπà / ºŸºâ ≈‘µ x ®”π«π
Õ—µ√“°“√„™â°√–· ‰ø Ÿß ÿ¥
¡√√∂π–
§«“¡µâ“π∑“π¢¥≈«¥
√’ ‡ ≈¬å ‰ ø‡≈’È ¬ «
™π‘¥¢Õß√’‡≈¬å
√ÿàπ / ºŸâº≈‘µ*
Õ—µ√“°“√°√–æ√‘∫
°”≈—ß (Wattage)
‡°®«— ¥ √–¥— ∫ πÈ” ¡— π ‡™◊È Õ ‡æ≈‘ ß
√ÿπà / ºŸºâ ≈‘µ
§«“¡µâ “ π∑“π¢¥≈«¥ — ≠ ≠“≥ µ”·Àπàß‡µÁ¡∂—ß
µ”·Àπàß∂—ß«à“ß
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12 V 32 W / 32 W x 1
12 V 5 W / 21 W x 1
12 V 10 W x 2 / 12 V 10 W x 2
12 V 1.4 W x 1

§à “ æ‘ °— ¥ °“√´à Õ ¡
---------

12 V 1.7 W x 1
12 V 1.7 W x 1

-----

‡øóÕß¢∫ (Constant mesh)

---

5VV / MORIC Thailand
0.25 °‘‚≈«—µµå (kW)
0.0315~0.0385 W ∑’Ë 20oC
9.5 ¡¡.
5.52~8.28 π‘«µ—π (563~844 gf)
22 ¡¡.
1.5 ¡¡.

------3.5 ¡¡.
--21 ¡¡.
---

5TN / OMRON
50 ·Õ¡·ª√å (A)
54~66 Ω ∑’Ë 20oC

-------

Plane
GF-12/NIKKO x 1
1.5 ·Õ¡ªá (A)
95~105 dB/2 ¡.
4.30~4.80 Ω

-----------

§Õπ‡¥π‡´Õ√å
FZ222SD / DENSO
75~95 §√—Èß/π“∑’ (Cycle/min.)
10 W x 2 + 3.4 W

---------

5VV / NIPPON SEIKI
4-10 Ω ∑’Ë 20oC
90-100 Ω ∑’Ë 20oC

-------

2

¢â Õ ¡Ÿ ≈ ®”‡æ“–√–∫∫‰øøÑ “
√“¬°“√

§à “ ¡“µ√∞“π

§à “ æ‘ °— ¥ °“√´à Õ ¡

øî« å (·Õ¡·ª√å x ®”π«π)
øî« å„™âß“π
øî« å ”√Õß

10 ·Õ¡ªá X 1
10 ·Õ¡ªá X 1

2
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-----

¢â Õ ¡Ÿ ≈ ®”‡æ“–¢Õß·√ß∫‘ ¥ °“√¢— π /Àπà « ¬°“√«— ¥
UAS00028

UAS00030

µ“√“ß°“√·ª≈ßÀπà « ¬

·√ß∫‘¥°“√¢—ππ—∑·≈–‚∫≈∑å∑—Ë« Ê ‰ª

¢âÕ¡Ÿ≈®”‡æ“–¢Õß§Ÿà¡◊Õ‡≈à¡π’È‡ªìπ·∫∫Àπà«¬ SI ·≈–Àπà«¬
Õ—ß°ƒ… „™âµ“√“ß¥â“π≈à“ßπ’È„π°“√·ª≈ßÀπà«¬®“° SI ‡ªìπ
Õ—ß°ƒ… µ—«Õ¬à“ß.
Àπà«¬‡¡∑√‘°´å
µ—«§Ÿ≥
Àπà « ¬Õ— ß °ƒ…
** ¡¡
x
0.03937
= ** π‘È«
2 ¡¡
x
0.03937
= 0.08 π‘È«

µ“√“ßπ’È‡ªìπ·√ß∑’Ë„™âµ√«®π—∑¢—ππ—∑·≈–‚∫≈∑å∑—Ë«Ê ‰ª
∑’Ë ¡’ ¢ π“¥‡°≈’ ¬ «¡“µ√∞“πISO
à « ππ— ∑ À√◊ Õ ‚∫≈∑å ∑’Ë „ ™â
‡©æ“–®ÿ ¥ ”§— ≠ ®–∫Õ°‰«â „ π§Ÿà ¡◊ Õ µà “ ßÀ“°·≈–‡æ◊Ë Õ ªÑ Õ ß°— π
°“√∫‘ ¥ ‡∫’È ¬ «¢Õß™‘È π à « π§«√¢— π π— ∑ À√◊ Õ ‚∫≈∑å µ— « µ√ß¢â “ ¡
°— π ‡ ¡Õ‡ªì π ¢—È π Ê ®π°«à “ ®–‰¥â · √ßµ√«®¢— π π— ∑ À√◊ Õ ‚∫≈∑å
µ“¡§Ÿà ¡◊ Õ ∑—È ß π’È · √ßµ√«®π— ∑ ∑’Ë ∫ Õ°‰«â π’È ®–„™â °— ∫ π— ∑ À√◊ Õ
‚∫≈∑å∑’Ë‡°≈’¬«·Àâß·≈– –Õ“¥∑’ËÕÿ≥À¿Ÿ¡‘ª°µ‘‡∑à“π—Èπ

2

µ“√“ß°“√·ª≈ßÀπà « ¬
Àπà«¬‡¡∑√‘°´å ‡ªìπ Àπà«¬Õ—ß°ƒ…
Metric unit
Tighte
ningtorque

Weight
Speed

Distance

Volume/
Capacity

Misc.

Multiplier

Imperial unit

m.kg
m.kg
cm.kg
cm.kg

7.233
86.794
0.0723
0.8679

ft.lb
in.lb
ft.lb
in.lb

kg
g

2.205
0.03527

lb
oz

km/hr

0.6214

A : ¢π“¥À—«π—∑
B : ¢π“¥‡°≈’¬«

mph

km
m
m
cm
mm

0.6214
3.281
1.094
0.3937
0.03937

cc (cm3)
cc (cm3)
lt (liter)
lt (liter)

0.03527
0.06102
0.8799
0.2199

oz (IMP lip.)
cu.in
qt (IMP liq.)
gal (IMP liq.)

kg/mm
kg/cm2
Centigrade
( C)

55.997
14.2234
9/5+32

lb/in
psi (lb/in2)
Fahrenheit ( F)

A
B
π— ∑ ‚∫≈∑å
(¡¡.) (¡¡.)

mi
ft
yd
in
in

10
12
14
17
19
22
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6
8
10
12
14
16

¡“µ√∞“π·√ß∫‘¥
°“√¢—ππ—∑·≈–‚∫≈∑å
π‘«µ—π-‡¡µ√ ¡.-°°.
øÿµ-ªÕπ¥å
0.6
6
4.3
1.5
15
11
3.0
30
22
5.5
55
40
8.5
85
61
13.0
130
94

·√ß∫‘ ¥ „π°“√¢— π
·√ß∫‘ ¥ °“√¢— π
‡§√◊Ë Õ ß¬πµå
·√ß∫‘ ¥ °“√¢— π
™‘È π à « π∑’Ë °”Àπ¥·√ß∫‘ ¥ °“√¢— π ª√–‡¿∑

2

À— « ‡∑’ ¬ π
Ω“ Ÿ ∫
Ω“ Ÿ∫ (¥â“π‚´à√“«≈‘Èπ)
‚∫≈∑å µ— ¥ ‡ ◊È Õ Ÿ ∫
‚∫≈∑å Àâ Õ ßπÈ” ¡— π
Ω“§√Õ∫«“≈å«
Ω“§√Õ∫‡øóÕß‡æ≈“≈Ÿ°‡∫’È¬«
µ—«¬—π‡æ≈“≈Ÿ°‡∫’È¬« (Retainer)
·ºß∑àÕÀ“¬„®
‡øóÕß‡æ≈“≈Ÿ°‡∫’È¬«
π—∑≈ÁÕ§ª√—∫µ—Èß«“≈å«
¬“ß√Õß‚´à√“«≈‘Èπ (¥â“π‰Õ¥’)
µ—«¥—π‚´à√“«≈‘Èπ
Ω“§√Õ∫æ—¥≈¡√–∫“¬§«“¡√âÕπ
æ—¥≈¡√–∫“¬§«“¡√âÕπ‡§√◊ËÕß¬πµå
≈âÕ·¡à‡À≈Á°®“π‰ø (Generator rotor)
Ω“§√Õ∫ªíö¡πÈ”¡—πÀ≈àÕ≈◊Ëπ
ªíö¡πÈ”¡—πÀ≈àÕ≈◊Ëπ
ª≈—Í°∂à“¬πÈ”¡—πÀ≈àÕ≈◊Ëπ
‚∫≈∑å∂à“¬πÈ”¡—πÀ≈àÕ≈◊Ëπ
‚∫≈∑å∂à“¬πÈ”¡—π‡øóÕß∑â“¬
∑àÕ‰Õ‡ ’¬·≈–Ω“ Ÿ∫
∑àÕ‰Õ‡ ’¬·≈–∑’Ë¬÷¥∑àÕ‰Õ‡ ’¬(¥â“π≈à“ß)
∑àÕ‰Õ‡ ’¬·≈–∑’Ë¬÷¥∑àÕ‰Õ‡ ’¬(¥â“π∫π)
∑àÕ‰Õ‡ ’¬·≈–·§√âß‡§ ¥â“π¢«“
·ºß°—π§«“¡√âÕπ∑àÕ‰Õ‡ ’¬ 1
™ÿ¥ AIS
·ºß°—π§«“¡√âÕπ∑àÕ‰Õ‡ ’¬ 2
∑àÕ‰Õ¥’ (¢âÕµàÕ§“√å∫Ÿ‡√‡µÕ√å)
À¡âÕ°√ÕßÕ“°“»
·§√âß§—π µ“√å∑
Ω“§√Õ∫ÀâÕß “¬æ“π 1
Ω“§√Õ∫‰ â°√Õß™ÿ¥ CVT
Ω“ªÑÕß°—πΩ“§√Õ∫ÀâÕß “¬æ“π
·§≈â¡∑àÕ¥—°Õ“°“»ÀâÕß “¬æ“π
Ω“§√Õ∫¥—°Õ“°“»™ÿ¥CVT
Ω“§√Õ∫ÀâÕß “¬æ“π 2
·ºàπ°—π·°π µ“√å∑
π—∑æŸ‡≈à¬å™ÿ¥À≈—ß
π—∑ºâ“§≈—∑™å
Ω“§√Õ∫ÀâÕß àß°”≈—ß
·ºàπ°—π≈Ÿ°ªóπ (‡øóÕß¢—∫¢—Èπ·√°™ÿ¥‡øóÕß∑â“¬)

--π— ∑
‚∫≈∑å
‚∫≈∑å
‚∫≈∑å
--‚∫≈∑å
‚∫≈∑å
‚∫≈∑å
‚∫≈∑å
π— ∑
‚∫≈∑å
‚∫≈∑å
°√Ÿ
‚∫≈∑å
π— ∑
‚∫≈∑å
°√Ÿ
ª≈—Í° (®ÿ°)
‚∫≈∑å
‚∫≈∑å
π— ∑
‚∫≈∑å
‚∫≈∑å
‚∫≈∑å
°√Ÿ
°√Ÿ
‚∫≈∑å
‚∫≈∑å
‚∫≈∑å
‚∫≈∑å
‚∫≈∑å
‚∫≈∑å
°√Ÿ
‚∫≈∑å
°√Ÿ
‚∫≈∑å
°√Ÿ
π— ∑
π— ∑
‚∫≈∑å
‚∫≈∑å

¢π“¥ ®” π « π
M10
M8
M6
M8
M6
M45
M6
M6
M6
M8
M5
M6
M6
M6
M6
M12
M6
M5
M30
M12
M8
M8
M8
M10
M8
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M4
M6
M6
M6
M10
M27
M6
M6
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1
4
2
2
1
2
2
1
1
1
2
1
2
2
3
1
3
2
1
1
1
2
1
1
2
2
1
2
2
3
1
2
4
2
2
2
13
6
1
1
6
1

À¡“¬‡Àµÿ
π‘ « µ— π .‡¡µ√
15
22
10
13
7
18
12
12
10
30
7
7
9
7
8
70
10
4
20
20
22
20
35
50
37
8
7
10
10
7
12
10
2
7
2
7
10
9
40
55
13
10

¡. °°.
1.5
2.2
1.0
1.3
0.7
1.8
1.2
1.2
1.0
3.0
0.7
0.7
0.9
0.7
0.8
7.0
1.0
0.4
2.0
2.0
2.2
2.0
3.5
5.0
3.7
0.8
0.7
1.0
1.0
0.7
1.2
1.0
0.2
0.7
0.2
0.7
1.0
0.9
4.0
5.5
1.3
1.0

øÿµ-ªÕπ¥å
11
16
7.2
9.4
5.1
13
8.7
8.7
7.2
22
5.1
5.1
6.5
5.1
5.8
50
7.2
2.9
14
14
16
14
25
36
27
5.8
5.1
7.2
7.2
5.1
8.7
7.2
1.4
5.1
1.4
5.1
7.2
6.5
29
40
9.4
7.2

·√ß∫‘ ¥ „π°“√¢— π
™‘Èπ à«π∑’Ë°”Àπ¥·√ß∫‘¥°“√¢—π
π—∑æŸ‡≈à¬å™ÿ¥·√°
·À«π√Õß‡øóÕß (Idle gear plate)
µ—«°—π≈âÕ‡øóÕß µ“√å∑
·§√âß‡§ (´â“¬·≈–¢«“)
‚∫≈∑å µ—¥ ÀâÕß·§√âß (Stud bolt)
¢¥≈«¥ µ“√å∑
·ºß¬÷¥¢¥≈«¥æ—≈‡´Õ√å
¡Õ‡µÕ√å µ“√å∑
§Õ¬≈å®ÿ¥√–‡∫‘¥
·ºàπ¥—°Õ“°“» 1 ·≈– 2 (‡ ◊ÈÕ Ÿ∫)
·ºàπ¥—°Õ“°“» 3 ·≈– 4 (‡ ◊ÈÕ Ÿ∫)
·ºàπ¥—°Õ“°“» 1, 2 ·≈–·ºß (‡ ◊ÈÕ ∫Ÿ )
·ºàπ¥—°Õ“°“» 1, 2 ·≈–·ºß (‡ ◊ÈÕ Ÿ∫)
·ºß

ª√–‡¿∑
π— ∑
‚∫≈∑å
‚∫≈∑å
‚∫≈∑å
‚∫≈∑å
‚∫≈∑å
°√Ÿ
‚∫≈∑å
°√
°√Ÿ
°√Ÿ
°√Ÿ
°√Ÿ
°√Ÿ

¢π“¥ ®”π«π
M12
M6
M6
M6
M8
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
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1
2
1
9
4
3
2
2
2
2
1
1
1
1

·√ß∫‘ ¥ °“√¢— π
À¡“¬‡Àµÿ
π‘ « µ— π .‡¡µ√ ¡. °°. øÿµ-ªÕπ¥å
48
10
10
10
13
11
7
7
7
1.5
1.5
1.5
2.5
7

4.8
1.0
1.0
1.0
1.3
1.1
0.7
0.7
0.7
0.2
0.2
0.2
1.5
0.7

35
7.2
7.2
7.2
9.4
8.0
5.1
5.1
5.1
1.1
1.1
1.1
1.8
5.1

2

·√ß∫‘ ¥ „π°“√¢— π
·√ß∫‘ ¥ „π°“√¢— π ‚§√ß√∂
™‘È π à « π∑’Ë °”Àπ¥·√ß∫‘ ¥ °“√¢— π

2

·¡àªíö¡‡∫√§µ—«∫π (Master cylinder) (AF115S)
™ÿ¥§—π‡∫√§À≈—ß
§—π‡∫√§Àπâ“ (AF115S)
§— π ‚™ä § πÈ” ¡— π
π— ∑ ™ÿ ¥ ·Œπ¥å
π—∑·ºß§Õ∫π
π—∑·ºß§Õ≈à“ß
π—∑¬÷¥‡§√◊ËÕß¬πµå
¬“ß°—π°√–·∑°π—∑·∑àπ‡§√◊ËÕß·≈–‡§√◊ËÕß¬πµå
·ºß‡§√◊ËÕß·≈–µ—«™ÿ¥‡§√◊ËÕß¬πµå
π—∑‚™ä§Õ—æÀ≈—ß
‚∫≈∑å ‚ ™ä § Õ— æ À≈— ß
π— ∑ ·°π≈â Õ Àπâ “
π—∑·°π≈âÕÀ≈—ß
®“π‡∫√§·≈–¥ÿ¡ (AF115S)
µ—«¬÷¥ “¬πÈ”¡—π‡∫√§·≈–°√–∫Õ°‚™ä§Àπâ“ (AF115S)
µ—«¬÷¥ “¬πÈ”¡—π‡∫√§,µ—«¬÷¥·≈–·ºß§Õ≈à“ß (AF115S)
µ—«¬÷¥ “¬πÈ”¡—π‡∫√§µ—«≈à“ß·≈–·ºß¬÷¥ (AF115S)
µ—«§≈âÕß “¬‰¡≈å·≈–·ºß§Õ≈à“ß
‚∫≈∑åµ—«∫π¢Õß·¡àªíö¡µ—«≈à“ß (Caliper) (AF115S)
°√Ÿ‰≈à≈¡‡∫√§ (Bleed screw) (AF115S)
‚∫≈∑å¬÷¥µàÕ “¬πÈ”¡—π‡∫√§ (AF115S)
‚∫≈∑å ¬÷ ¥ ¢“‡∫√§
∫— ß ‚§≈πÀπâ “
‚∫≈∑å¬÷¥‚™ä§°—∫·ºß§Õ≈à“ß (µ—«∫π·≈–µ—«≈à“ß)
‚∫≈∑å ªî ¥ À— « ‚™ä §
‚∫≈∑å°â“π≈Ÿ° Ÿ∫‚™ä§ (Damper rod bolt)
°√–®°¡ÕßÀ≈—ß
‚∫≈∑å¢“µ—Èß¥â“π¢â“ß
π—∑¢“µ—Èß¥â“π¢â“ß
∑’Ë¬÷¥ “¬‡∫√§À≈—ß
∂—ßπÈ”¡—π·≈–‚§√ß√∂
∑’Ë®—∫°—πµ°·≈–∂—ßπÈ”¡—π
°äÕ°πÈ”¡—π·≈–∂—ßπÈ”¡—π
°≈àÕßÕ‡π°ª√– ß§å·≈–‚§√ß√∂

·√ß∫‘ ¥ °“√¢— π
¢π“¥ π‘ « µ— π ‡¡µ√ ‡¡µ√-°°. øÿµ-ªÕπ¥å À¡“¬‡Àµÿ
M6
11
1.1
8
M6
7
0.7
5.1
M6
7
0.7
5.1
M6
7
0.7
5.1
M10
53
5.3
39
M25
75
7.5
54
¥ŸÀ¡“¬‡Àµÿ
M25
30
3.0
22
¥ŸÀ¡“¬‡Àµÿ
M12
59
5.9
43
M8
16
1.6
11
M10
32
3.2
23
M10
32
3.2
23
M8
16
1.6
11
M10
40
4.0
29
M14
135
13.5
100
M8
23
2.3
17
M6
7
0.7
5.1
M6
7
0.7
5.1
M6
7
0.7
5.1
M6
7
0.7
5.1
M10
35
3.5
25
M7
6
0.6
4.3
M10
26
2.6
19
M6
7
0.7
5.1
M6
7
0.7
5.1
M10
38
3.8
27
M20
20
2.0
14
M10
23
2.3
17
M10
32
3.2
23
M8
26
2.6
19
M8
16
16
11
M6
7
0.7
5.1
M6
7
0.7
5.1
M6
10
1.0
7.2
M6
7
0.7
5.1
M6
9
0.9
6.6
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·√ß∫‘ ¥ „π°“√¢— π
™‘È π à « π∑’Ë °”Àπ¥·√ß∫‘ ¥ °“√¢— π
™ÿ¥ àß —≠≠“≥«—¥√–¥—∫πÈ”¡—π‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß·≈–∂—ßπÈ”¡—π
‡∫“–
™ÿ¥°≈‰°≈ÁÕ§‡∫“–·≈–‚§√ß√∂
∫—ß‚§≈πÀ≈—ß
‡√Á§µ‘ø“¬‡ÕÕ√å/‡√Á§°Ÿ‡≈‡µÕ√å
∑’Ë«“ß‡∑â“·≈–‚§√ß√∂
∫—ß≈¡„π·≈–‚§√ß√∂
∫—ß≈¡Àπâ“·≈–‚§√ß√∂
·ºß¬÷¥·µ√
«‘∑™å°ÿ≠·®·≈–‚§√ß√∂
´’Ë≈«¥

·√ß∫‘ ¥ °“√¢— π
¢π“¥ π‘ « µ— π ‡¡µ√ ‡¡µ√-°°. øÿµ-ªÕπ¥å À¡“¬‡Àµÿ
M5
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
---

4
7
7
8
7
7
7
7
7
7
3

0.4
0.7
0.7
0.8
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.3

2.9
5.1
5.1
5.8
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
5.1
2.2

À¡“¬‡Àµÿ:
1. ¢—ÈπµÕπ·√°„π°“√¢—ππ—∑·À«π§Õ√∂ (µ—«≈à“ß) ¥â«¬·√ß∫‘¥ 30 Nm (3.0 m*kg) ‚¥¬„™âª√–·®∑Õ√å§
·≈â«§≈“¬ÕÕ°‡»…Àπ÷Ëß à«π ’Ë (1/4) √Õ∫
2. „™â‡§√◊ËÕß¡◊Õ®—∫π—∑¬÷¥·ºß§Õ (µ—«≈à“ß) ‰«â ·≈–„™â ª√–·®∑Õ√å§ ¢—ππ—∑¬÷¥·ºß§Õµ—«∫π ‚¥¬„Àâπ—∑∑—Èß Õßµ—«≈ÁÕ§°—π·πàπ
¥â«¬·√ß∫‘¥°“√¢—π 75Nm (7.5 m*kg)
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2

®ÿ ¥ À≈à Õ ≈◊Ë π ·≈–™π‘ ¥ ¢Õß “√À≈à Õ ≈◊Ë π
®ÿ¥À≈àÕ≈◊Ëπ·≈–™π‘¥¢Õß “√À≈àÕ≈◊Ëπ
‡§√◊Ë Õ ß¬πµå

®ÿ ¥ À≈à Õ ≈◊Ë π

2

— ≠ ≈— ° …≥å · ≈–™π‘ ¥ “√À≈à Õ ≈◊Ë π

¢Õ∫´’ ≈
‚Õ√‘ß
≈Ÿ ° ªó π
¿“¬πÕ°≈Ÿ° Ÿ∫·≈–√àÕß·À«π≈Ÿ° Ÿ∫
·À«π≈Ÿ° Ÿ∫
≈—°≈Ÿ° Ÿ∫
º‘« —¡º— ¿“¬„π°√–∫Õ° Ÿ∫
‚´à√“«≈‘Èπ
‡æ≈“°√–‡¥◊ËÕß«“≈å« (Rocker arm shaft)
º‘« —¡º— ¿“¬„π°√–‡¥◊ËÕß«“≈å«
à«ππŸπ¢Õß‡æ≈“≈Ÿ°‡∫’È¬«·≈–®ÿ¥√Õß√—∫‡æ≈“≈Ÿ°‡∫’È¬« (Camshaft lobes & journals)
°â“π«“≈å« (‰Õ¥’, ‰Õ‡ ’¬)
´’≈°â“π«“≈å«
™ÿ¥ªíö¡πÈ”¡—πÀ≈àÕ≈◊Ëπ
‡æ≈“‡øóÕß§—π µ“√å∑ (Kickstarter pinion gear shaft)
º‘«¥â“π„π¢Õß≈âÕæŸ‡≈à¬åÀπâ“¥â“π∑’Ë‡≈◊ËÕπ‰¥â
≈—°√àÕßæŸ‡≈à¬å¥â“π∑â“¬
º‘«¥â“π„π¢Õß≈âÕæŸ‡≈à¬å∑â“¬¥â“π∑’Ë≈ÁÕ§Õ¬Ÿà°—∫∑’Ë
º‘«¥â“π„π¢Õß≈âÕæŸ‡≈à¬å∑â“¬¥â“π∑’Ë‡≈◊ËÕπ‰¥â
‡æ≈“‡øóÕß –æ“π (Idle gear shaft)
¢“µ—Èß°≈“ß (Centerstand pivot)
¢“µ—Èß¢â“ß (sidestand pivot)
º‘«∑’Ëª√–°∫¢Õß·§√âß‡§
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®“√–∫’ Shell Dolium Grease R
®“√–∫’ Shell Dolium Grease R
®“√–∫’ Shell Dolium Grease R
®“√–∫’ Shell Dolium Grease R

Yamaha bond No. 1215

®ÿ ¥ À≈à Õ ≈◊Ë π ·≈–™π‘ ¥ ¢Õß “√À≈à Õ ≈◊Ë π
®ÿ¥À≈àÕ≈◊Ëπ·≈–™π‘¥¢Õß “√À≈àÕ≈◊Ëπ
‚§√ß√∂
®ÿ ¥ À≈à Õ ≈◊Ë π

— ≠ ≈— ° …≥å · ≈–™π‘ ¥ “√À≈à Õ ≈◊Ë π

¢Õ∫´’≈¥ÿ¡≈âÕÀπâ“
·°π≈âÕÀπâ“
º‘«¥â“π„π™ÿ¥‡øóÕß«—¥§«“¡‡√Á«·≈–¢Õ∫´’≈ (Speedometer gear inner surface and seal lip (AF115S))
µ—«‡øóÕßµ“¡¢Õß™ÿ¥‡øóÕß«—¥§«“¡‡√Á« (Speedometer driven gear) (AF115S)
≈Ÿ°‡∫’È¬«‡∫√§Àπâ“ (AF115)
µ—«‡øóÕß¢—∫¢Õß™ÿ¥‡øóÕß«—¥§«“¡‡√Á« (Speedometer drive gear) (AF115)
‚∫≈∑å · ºß¬÷ ¥ ·¡à ªíö ¡ ‡∫√§≈à “ ß(AF115S)
‚∫≈∑å¬÷¥·¡àªíö¡‡∫√§≈à“ß·≈–∫Ÿä™ (AF115S)
·°π≈Ÿ°‡∫’È¬«‡∫√§·≈–º‘«¢Õß≈Ÿ°‡∫’È¬«
®ÿ¥À¡ÿπ¢Õß§—π‡∫√§
º‘« —¡º— ¿“¬„π¢Õßª≈Õ°§—π‡√àß
º‘« —¡º— “¬„πª≈Õ°§—π‡√àß (Throttle grip)
“¬§—π‡√àß (Throttle cable)
“¬‚™ä§ (§—π‚™ä§)
≈Ÿ°ªóπ§Õ√∂ (µ—«∫π/µ—«≈à“ß)
º‘«¥â“π„π·≈–¥â“ππÕ°¢Õß≈Ÿ°ªóπ§Õ√∂
ª≈Õ°≈Ÿ°ªóπ (¢Õ∫)
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2

°“√®— ¥ “¬

2

1 «‘∑™å·Œπ¥å¢«“
2 “¬πÈ”¡—π‡∫√§Àπâ“
3 “¬‰ø‡√◊Õπ‰¡≈å
4 ‡√◊Õπ‰¡≈å
5 “¬‡∫√§À≈—ß
6 ·Œπ¥å∫—ß§—∫
7 «‘∑™å·Œπ¥å´â“¬
8 “¬‚™ä§
9 “¬ «‘∑™å·Œπ¥å´â“¬

10
11
12
13
14
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“¬ «‘∑™å‰ø‡∫√§À≈—ß
“¬‰¡≈å
“¬ «‘∑™å·Œπ¥å¢«“
“¬ «‘∑™å‰ø‡∫√§Àπâ“
“¬‡√àß

°“√®— ¥ “¬
A
B
C
D

µ‘¥µ—Èß¬“ß§√Õ∫ “¬‰¡≈å‡æ◊ËÕ√—¥µ—«‡√◊Õπ‰¡≈å„Àâ·πàπ
µâÕß·πà„®«à“√âÕ¬ “¬πÈ”¡—π‡∫√§‡¢â“°—∫µ—«¬÷¥
ª√–°Õ∫∫Ÿä∑‡¢â“°—∫π—∑ª√—∫µ—Èß À≈—ß®“°ª√—∫µ—Èß
“¬‡√àß·≈â«
®—¥ “¬µà“ßÊ ¥—ßπ’È “¬πÈ”¡—π‡∫√§, “¬‡√◊Õπ‰¡≈å,
“¬‰¡≈å ·≈– “¬‡∫√§

2
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°“√®— ¥ “¬

2

1 “¬‰¡≈å
2 “¬πÈ”¡—π‡∫√§Àπâ“
3
“¬ «‘∑™å·Œπ¥å´â“¬
4 “¬‰ø‡√◊Õπ‰¡≈å
5 ·§≈â¡
6 “¬‚™ä§
7 “¬‡∫√§À≈—ß
8 “¬‡√àß
9 √Ÿ§≈âÕß “¬
10 “¬‰ø¡Õ‡µÕ√å µ“√å∑
11 ·∑àπ‡§√◊ËÕß¬πµå

12 √’‡≈¬å‰ø‡≈’È¬«
13
“¬ «‘∑™å°ÿ≠·®
14 “¬‰ø‡¡π
15
“¬‰ø‡≈’È¬«¢«“
16 ∫—ß≈¡„π
17
“¬‰ø‡≈’È¬«´â“¬
18
“¬‰øÀπâ“
19
“¬ «‘∑™å‰ø‡∫√§Àπâ“
20
“¬ «‘∑™å·Œπ¥å¢«“
21 ·ºß¬÷¥
22 ·µ√
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°“√®— ¥ “¬
23 ¢—È« «‘∑™å°ÿ≠·®
24 ¢—È« “¬‰¡≈å
25
“¬ «‘∑™å·Œπ¥å´â“¬
26 ¢—È« “¬ «‘∑™å∫√§Àπâ“
27 ¢—È« “¬ «‘∑™å·Œπ¥å
A ®—¥ “¬‚™ä§, “¬‡∫√§À≈—ß·≈– “¬‡√àß∑’Ëµ—«§≈âÕß “¬
¥—ß√Ÿª
B √—¥ “¬¡Õ‡µÕ√å µ“√å∑¥â«¬µ—«§≈âÕß “¬
C √âÕ¬ “¬‡∫√§À≈—ßºà“π™àÕß√âÕ¬ “¬

D
E

√âÕ¬ “¬‰¡≈åºà“π™àÕß√âÕ¬ “¬¥—ß· ¥ß
µàÕ¢—È« «‘∑™å°ÿ≠·®, ∑’Ë¥â“¬∑â“¬·≈– «¡°—∫®ÿ¥‡™◊ËÕ¡µàÕ
Õ◊Ëπ
F „ à¢—È« “¬‰¡≈å‰«â¥â“πÀ≈—ß À≈—ß®“°∑’ËµàÕ¢—È«·≈â«
G ¥â“πÀ≈—ß
H ¥â“πÀπâ“
I
„ à¢—È« «‘∑™å‡∫√§Àπâ“‰«â¥â“πÀπâ“ À≈—ß®“°µàÕ¢—È«·≈â«
J
§≈âÕß “¬ «‘∑™å°ÿ≠·®‰«â∑’Ëµ–¢Õ∑’Ë‚§√ß√∂

2

2-26

°“√®— ¥ “¬

2

A
B

1 ·§≈â¡
2 ™ÿ¥°ÁÕ°πÈ”¡—π‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß
3 ∑àÕπÈ”¡—π‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß 1
4 ∑àÕπÈ”¡—π‡™◊ÕÈ ‡æ≈‘ß 2
5 ∑àÕ ÿ≠≠“°“»
6 ¡Õ‡µÕ√å µ“√å∑
7 ‡§√◊ËÕß¬πµå
8 “¬‡∫√§À≈—ß
9 µ—«§≈âÕß “¬
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¬÷¥ “¬‰ø‡¡π°—∫ “¬ ‡Õ ´’ ·¡°π’‚µ ¥â«¬·§≈â¡
√âÕ¬∑àÕπÈ”¡—π≈âπ (∑àÕ√–∫“¬) ¥—ß√Ÿª

°“√®— ¥ “¬
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

¢—È«∫«°¢Õß·∫µ‡µÕ√’Ë
√Ÿ§≈âÕß “¬
“¬‰ø‡¡π
“¬ «‘∑™å°ÿ≠·®
·§≈â¡
√Ÿ§≈âÕß “¬
“¬πÈ”¡—π‡∫√§Àπâ“
“¬ ‡Õ ´’ ·¡°π’‚µ
“¬¢—È«≈∫
“¬øî« å
“¬‰ø√’‡≈¬å µ“√å∑

12 øî« å
13 √’‡≈¬å µ“√å∑
14 “¬¢—È«∫«°¡Õ‡µÕ√å µ“√å∑
A √—¥ “¬¢—È«∫«°·∫µ‡µÕ√’Ë, “¬√’‡≈¬å µ“√å∑·≈– “¬øî« å
¥â«¬µ—«§≈âÕß “¬
B √—¥¬“ß√Õß “¬‰ø‡¡π¥â«¬µ—«§≈âÕß “¬
C π”·§≈â¡√—¥¥â“π∫π¢Õß¬“ß√Õß “¬‰ø‡¡π

2
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°“√®— ¥ “¬
D
E
F
G
H
I
J

Õ¥ “¬‰ø‡¡πºà“π·§≈â¡®“°¥â“π∫π
√–¬–Àà“ß·§≈â¡ : Ÿß ÿ¥ 6 ¡.¡.
‰ª¬—ß§Õ¬≈å®ÿ¥√–‡∫‘¥
‰ª¬—ß ‡Õ ´’ ·¡°π’‚µ
‰ª¬—ß¡Õ‡µÕ√å µ“√å∑
√—¥ “¬¡Õ‡µÕ√å µ“√å∑¥â«¬µ—«§≈âÕß “¬
‰ª¬—ß¡Õ‡µÕ√å µ“√å∑

2
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°“√®— ¥ “¬
1 °≈àÕß ´’. ¥’. ‰Õ. (C.D.I. Unit)
2 ·§≈â¡
3 ∂—ßπÈ”¡—π‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß
4 “¬ —≠≠“≥∫Õ°√–¥—∫πÈ”¡—π‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß„π∂—ß
5 ‡√Á§µ‘ø“¬‡ÕÕ√å/‡√Á§°Ÿ‡≈‡µÕ√å
6 ™ÿ¥‰ø∑â“¬ / ‰ø‡∫√§
7 “¬‰ø‡≈’È¬«´â“¬
8 “¬‰ø‡≈’È¬«¢«“
9 “¬‰ø∑â“¬ / ‰ø‡∫√§
10 ∫—ß‚§≈πÀ≈—ß
A Õ¥ “¬ —≠≠“≥∫Õ°√–¥—∫πÈ”¡—π‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ßºà“π¬“ß√Õß
∑’Ë∂—ßπÈ”¡—π‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß
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B
C
D
E
F

π”·§≈â¡¬÷¥¥â“π∫π¢Õß¬“ß√Õß “¬‰ø‡¡π
√—¥ “¬‰ø‡¡π¥â«¬·§≈â¡√—¥
®—¥ “¬‰ø‡≈’È¬«‡∫√§À≈—ß∑’Ë¡’‡∑ª ’·¥ß‰«â∑“ß´â“¬
‰ª¬—ßµ—« àß —≠≠“≥∫Õ°√–¥—∫πÈ”¡—π‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß
√—¥ “¬°—π°√–·∑°¢Õß “¬‰ø∑â“¬/‡∫√§‚¥¬ Õ¥≈ß
√àÕß‡«â“¢Õß∫—ß‚§≈πÀ≈—ß

2

°“√®— ¥ “¬

2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

“¬‰ø‡¡π
·§≈â¡ “¬ª≈—Í°À«‡∑’¬π
§Õ¬≈å®ÿ¥√–‡∫‘¥
“¬§Õ¬≈å®ÿ¥√–‡∫‘¥
“¬ ‡Õ ´’ ·¡°π’‚µ
“¬¢—È«≈∫·∫µ‡µÕ√’Ë
°√ÕßÕ“°“»
¡Õ‡µÕ√å µ“√å∑
∑àÕπÈ”¡—π‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß 1
°äÕ°πÈ”¡—π‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß
∑àÕπÈ”¡—π‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß 2
∑àÕ ÿ≠≠“°“»

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
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“¬¢—È«∫«°¡Õ‡µÕ√å µ“√å∑
√Ÿ§≈âÕß “¬
“¬‡√àß
“¬‚™ä§
“¬‡∫√§À≈—ß
·ºàπ¥—°Õ“°“»
´’≈
∫—ß≈¡„π
“¬‰ø‡≈’È¬«¢«“¥â“πÀπâ“
“¬‰ø‡¡π
“¬‰øÀπâ“

°“√®— ¥ “¬
A
B
C
D
E

E

Õ¥∑àÕ AIS ¥—ß√Ÿª
√âÕ¬ “¬‡Õ ´’ ·¡°π’‚µ, “¬§Õ¬≈å®ÿ¥√–‡∫‘¥
·≈– “¬¢—È«≈∫·∫µ‡µÕ√’Ë ºà“µ—«§≈âÕß “¬∑’Ë
À¡âÕ°√ÕßÕ“°“»
Õ¥∑àÕ ÿ≠≠“°“»¥—ß√Ÿª·≈–µàÕ‡¢â“‰ª∑’Ë∑àÕ‰Õ¥’
√—¥ “¬‡√àß∑’Ë¡“√å§ ’¢“«·≈–¬“ß√Õß “¬‚™ä§
¥â«¬√Ÿ§≈âÕß “¬
®—¥∑àÕÀ“¬„®Ω“ Ÿ∫µ“¡∑‘»∑“ß¥—ß√Ÿª

«¡ª≈—Í°À—«‡∑’¬π¥â«¬§«“¡√–¡—¥√–«—ß ‡æ◊ËÕ‰¡à„Àâ
‡°‘¥™àÕß«à“ß√–À«à“ß´’≈¬“ß·≈–ª≈—Í°À—«‡∑’¬π

2
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°“√®— ¥ “¬
1
2
3
4
5
6
7
8

∑àÕ¢Õß√–∫∫ AIS (Air Induction System)
“¬¢Õß√–∫∫ AIS (®“°™ÿ¥«“≈å«µ—¥Õ“°“»‰ª¬—ßΩ“ Ÿ∫)
™ÿ¥«“≈å«µ—¥Õ“°“»¢âÕµàÕ 3 ∑“ß
∑àÕ ÿ≠≠“°“» (®“°¢âÕµàÕ 3 ∑“ß‰ª¬—ß™ÿ¥«“≈å«µ—¥Õ“°“»)
∑àÕÀ“¬„®·§√âß‡§
∑àÕ ÿ≠≠“°“» (·∫∫ 3 ∑“ß µàÕ°—∫∑àÕ‰Õ¥’)
∑àÕ ÿ≠≠“°“» (®“°¢âÕµàÕ 3 ∑“ß‰ª¬—ß°äÕ°πÈ”¡—π‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß)
∑àÕπÈ”¡—π‡™◊ÈÕ‡æ≈‘ß

2
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A ª√–°Õ∫§≈‘ª ‚¥¬À—π¥â“π∑’Ë‡°’Ë¬«ÕÕ°¥â“ππÕ°
B À—π∑àÕÀ“¬„®·§âß‡§ ¥â“π∑’Ë·µâ¡ ’¢“«ÕÕ°¡“¥â“π´â“¬

°“√®— ¥ “¬
‡©æ“–√∂√ÿàπ AF115
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

«‘∑™å·Œπ¥å¢«“
“¬‡∫√§Àπâ“
“¬‡√◊Õπ‰¡≈å
‡√◊Õπ‰¡≈å
“¬‡∫√§À≈—ß
·Œπ¥å∫—ß§—∫
«‘∑™å·Œπ¥å´â“¬
“¬‚™ä§
“¬ «‘∑™å·Œπ¥å´â“¬
“¬ «‘∑™å‡∫√§À≈—ß
“¬‰¡≈å

12 “¬ «‘∑™å·Œπ¥å´â“¬
13 “¬ «‘∑™å‡∫√§Àπâ“
14 “¬‡√àß
A
B
C

µ‘¥µ—Èß¬“ß§√Õ∫ “¬‰¡≈å‡æ◊ËÕ√—¥µ—«‡√◊Õπ‰¡≈å„Àâ·πàπ
ª√–°Õ∫∫Ÿä∑‡¢â“°—∫π—∑ª√—∫µ—Èß À≈—ß®“°ª√—∫µ—Èß
“¬‡√àß·≈â«
®—¥ “¬µà“ßÊ ¥—ßπ’È “¬‡√◊Õπ‰¡≈å, “¬‰¡≈å
“¬‡∫√§Àπâ“ ·≈– “¬‡∫√§À≈—ß

2
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°“√®— ¥ “¬

2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

“¬‰¡≈å
“¬‡∫√§Àπâ“
“¬ «‘∑™å·Œπ¥å´â“¬
“¬‡√◊Õπ‰¡≈å
“¬ «‘∑™å·Œπ¥å¢«“
“¬ «‘∑™å‡∫√§Àπâ“
·§≈â¡
“¬‚™ä§
“¬‡∫√§À≈—ß
“¬‡√àß
·ºß§≈âÕß “¬

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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√’‡≈¬å‰ø‡≈’È¬«
“¬ «‘∑™å°ÿ≠·®
“¬‰ø‡¡π
“¬‰ø‡≈’È¬«¢«“
∫—ß≈¡„π
“¬‰ø‡≈’È¬«´â“¬
“¬‰øÀπâ“
·ºß¬÷¥
·µ√
·§≈â¡
“¬‰ø‡¡π

°“√®— ¥ “¬
D √âÕ¬ “¬‰ø‡¡πºà“π·§≈â¡®“°¥â“π∫π
E √âÕ¬ “¬‰¡≈å·≈– “¬‡∫√§Àπâ“ºà“π·ºß§≈âÕß “¬¥—ß√Ÿª

A

®—¥ “¬‚™ä§, “¬‡∫√§À≈—ß·≈– “¬‡√àß∑’Ëµ—«§≈âÕß “¬
¥—ß√Ÿª
B √—¥¬“ß√Õß “¬‰ø‡¡π¥â«¬µ—«§≈âÕß “¬
C π”·§≈â¡√—¥¥â“π∫π¢Õß¬“ß√Õß “¬‰ø‡¡π

2

2-36

การตรวจสอบและการปรับแต่ง

บทนำ/การบำรุงรักษา/การหล่อลื่นตามระยะเวลา
การตรวจสอบตามระยะและการปรับแต่ง
บทนำ

ข้อมูลตามตารางข้างล่างนี้ เป็นคำแนะนำที่จะทำให้การตรวจสอบ และการปรับแต่งส่วนประกอบ ของรถจักรยานยนต์
เป็นไปอย่างถูกต้อง อันจะส่งผลให้รถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ, ยืดอายุการใช้งานของรถให้ยาวนาน และลดการซ่อมหนัก
หรื อ ยกเครื ่ อ ง (Overhaul) ซึ ่ ง ผู ้ ป ฏิ บ ั ต ิ ห รื อ ช่ า งซ่ อ มควรยึ ด ถื อ เป็ น มาตรฐานในการปฏิ บ ั ต ิ ก ารซ่ อ มและการบริ ก าร

การบำรุงรักษา/การหล่อลืน่ ตามระยะเวลา
การตรวจสอบ หรือ การบำรุงรักษา

จุดที่ตรวจ

ลำดับ
1 *
2

ท่อน้ำมันเชือ้ เพลิง
หัวเทียน

3 *

วาล์ว

z

ตรวจสอบการแตกชำรุดท่อน้ำมันเชื้อเพลิงและท่อเวคคั่ม
ตรวจสภาพ, ทำความสะอาด, ตั้งระยะห่างเขี้ยว
เปลี่ยนตามความจำเป็น
ตรวจระยะห่างวาล์ว, ปรับถ้าจำเป็น

4

ไส้กรองอากาศ(เปียก)

z

ตรวจสอบ/เปลี่ยนตามความจำเป็น

5

ไส้กรองอากาศ
ชุดสายพาน วี
แบตเตอรี่ แบบ MF
เบรคหน้า
(AF115S)
เบรคหน้า
(AF115)
เบรคหลัง

z

ทำความสะอาด, เปลี่ยนตามความจำเป็น

6 *
7 *
8

*

9

*

10

* สายเบรค

z
z

z

ตรวจสอบแรงเคลือ่ นไฟฟ้า
ตรวจสอบการทำงาน ระดับและการรั่วซึมของน้ำมันเบรค/
เปลี่ยนผ้าเบรคตามความจำเป็น
ตรวจสอบการทำงาน ระดับและการรั่วซึมของน้ำมันเบรค/
เปลี่ยนผ้าเบรคตามความจำเป็น
ตรวจสอบการทำงานและปรับตั้งระยะฟรี
เปลี่ยนผ้าเบรคตามความจำเป็น

z

ตรวจสอบการแตกหัก/ชำรุดเสียหาย

z
z

z

z

z

11 * ล้อ

z
z

12 * ยาง

z
z

13 *
14 *

ลูกปืนล้อ
สวิงอาร์ม

z
z
z

15 *

ลูกปืนคอรถ

z
z

16 *
17

จุดยึด (รัด) โครงรถ
ต่าง ๆ
ขาตั้งข้าง /
ขาตั้งกลาง

z

z
z

เปลีย่ น
ตรวจสอบลูกปืนหลวมหรือชำรุด
ขันซี่ลวดให้ตึง
ตรวจสอบหน้ายาง/ เปลี่ยนตามความจำเป็น
ตรวจสอบแรงดันลมยาง/
ปรับให้ถกู ต้อง
ตรวจสอบลูกปืนหลวมหรือชำรุด
ตรวจสอบการหลวมคลอนสวิงอาร์ม แก้ไขตามความจำเป็น
อัดจาระบีสบูล่ เิ ทียม
ตรวจสอบลูกปืนคอรถหลวม/ฝืด ปรับตามความจำเป็น
อัดจาระบีสบูล่ เิ ทียม
ตรวจสอบการขันนัทและโบลท์ตา่ ง ๆ ให้แน่นตามค่า
แรงบิดที่กำหนด
ตรวจสอบการทำงาน
ใส่จาระบีหล่อลืน่ ตรงจุดทีม่ กี ารเสียดสี
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ตัง้ แต่เริม่ แรก → ทุก ๆ ระยะ

ตรวจสอบ
1,000 4,000 7,000 10,000 13,000 ประจำปี
กม. กม. กม. กม. กม.

ทุกๆ 4 ปี

ทุกๆ 12,000 กม.
ทุกๆ 12,000 กม.

การบำรุงรักษา/การหล่อลื่นตามระยะเวลา
จุดที่ตรวจ

ลำดับ

18 * โช๊คอัพหน้า
19 * ชุดโช๊คอัพหลัง
20 * คาร์บูเรเตอร์
21

น้ำมันหล่อลืน่

22 *

สวิทช์เบรคหน้าและ
สวิทช์เบรคหลัง
23
ชิ้นส่วนที่มีการ
เคลือ่ นไหวและ
สายต่าง ๆ
24 * ประกับคันเร่ง
และสายคันเร่ง
25 * ระบบ AIS
26 *

ไฟแสงสว่าง,
ไฟสัญญาณ
และสวิทช์

การตรวจสอบ หรือ การบำรุงรักษา

ตั้งแต่เริ่มแรก → ทุก ๆ ระยะ

ตรวจสอบ
1,000 4,000 7,000 10,000 13,000 ประจำปี
กม. กม. กม. กม. กม.

ตรวจสอบการทำงานและการรั่วซึมของน้ำมันโช๊ค
ตรวจสอบการทำงานและการรั่วซึมของน้ำมัน
ตรวจสอบการทำงานของโช๊ค (การสตาร์ท)
ปรับตัง้ รอบเดินเบาของเครือ่ งยนต์
เปลีย่ นถ่ายน้ำมันหล่อลืน่
ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลืน่ และการรัว่ ซึม
ตรวจสอบการทำงาน
หล่อด้วยสารหล่อลืน่

ตรวจสอบการทำงานและระยะฟรี
ปรับตัง้ ระยะฟรีถา้ จำเป็น
หล่อลืน่ ประกับคันเร่งและสายคันเร่ง
ตรวจสอบวาล์วตัดอากาศ, หรีดวาล์ว,
และท่อทาง
เปลีย่ นชิน้ ส่วนทีเ่ สียหายถ้าจำเป็น
ตรวจสอบการทำงาน
ปรับตัง้ ลำแสงของไฟหน้า

* : เนือ่ งจากการให้บริการตามหัวข้อเหล่านีจ้ ำเป็นต้องใช้เครือ่ งมือพิเศษ, ข้อมูลและทักษะด้านเทคนิค ดังนัน้ จึงควรให้ตวั แทน
จำหน่ายหรือศูนย์บริการยามาฮ่าเป็นผูด้ ำเนินการ
หมายเหตุ
การตรวจสอบบำรุงรักษารถที่ 16,000 กม. อีกครัง้ โดยทำการบำรุงรักษารถทุก ๆ 4,000 กม.
ระยะการเปลีย่ นสายพาน วี (V belt) ขึน้ อยูก่ บั สภาพการขับขี่
ตรวจสอบทำความสะอาดกรองอากาศบ่อยกว่าที่กำหนด ถ้าขับขี่ในสภาพการที่เปียกชื้นและมีฝุ่นละออง
ระบบไฮดรอลิกในเบรค
หลังการถอดแม่ปั๊มเบรคตัวบนและแม่ปั๊มตัวล่าง ให้เปลี่ยนน้ำมันเบรคทุกครั้งและทำการตรวจสอบระดับน้ำมันเบรคและ
เติมน้ำมันเบรคที่กระปุกน้ำมันให้ได้ระดับตามมาตรฐาน
เปลีย่ นซีลน้ำมันในระบบเบรค ซึง่ มีอยูใ่ นแม่ปม๊ั ตัวบนและแม่ปม๊ั ตัวล่างทุก ๆ 2 ปี
เปลีย่ นท่อน้ำมันเบรคทุก ๆ 4 ปี หรือเมือ่ เกิดการชำรุดหรือแตกหัก
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ฝาครอบ
UASF0004

ฝาครอบ
การถอดเบาะและฝาครอบข้าง
1. ถอด:
เบาะ 1

2. ถอด:
ฝาครอบกลาง 1
ฝาครอบกลาง 2

3. ถอด:
กันตก

4. ถอด :
ฝาครอบท้าย 1
หมายเหตุ:
ถอดฝาครอบท้ายโดยเลือ่ นไปด้านหน้าตามทิศทางของลูกศรชี้ ดังรูป

5. ถอด:
ฝาครอบข้าง (ซ้ายและขวา) 1
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ฝาครอบ

INSP
ADJ

หมายเหตุ:
ถอดขัว้ สายไฟเลีย้ วด้านท้ายออกช่องเสียบ, จากนัน้ จึงถอดฝาครอบ
ข้างออก (ซ้ายและขวา)

การประกอบเบาะและฝาครอบข้าง
ในการประกอบนัน้ ให้ทำย้อนขัน้ ตอนการถอด
1. ประกอบ:
ฝาครอบข้าง (ซ้ายและขวา) 1
หมายเหตุ:
ต่อขัว้ ไฟเลีย้ วด้านหลังในช่องร้อย
ดูจากหัวข้อ “การจัดสาย” ในบทที่ 2
ต้องแน่ใจว่าขันสกรูฝาครอบข้างแน่น, และแน่ใจว่าเดือยทัง้ หมด
เข้ารูสนิท

2. ประกอบ:
ฝาครอบท้าย 1
หมายเหตุ:
ก่อนทีจ่ ะขันสกรูยดึ ฝาครอบ จะต้องตรวจให้แน่ใจว่าเดือยทุกตัวเข้า
ร่องล็อคพอดี
3. ประกอบ:
กันตก

4. ประกอบ :
ฝาครอบกลาง 1
ฝาครอบกลาง 2
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10 Nm (1.0 m*kg)

ฝาครอบ
5. ถอด:
เบาะ 1

7 Nm (0.7 m*kg)

การถอดบังลมหน้าและบังลมใน
1. ถอด:
เบาะ
ฝาครอบกลาง 1
ฝาครอบกลาง 2
กันตก
ฝาครอบท้าย
ฝาครอบข้าง (ซ้ายและขวา)
ดูจากหัวข้อ “การถอดเบาะและฝาครอบข้าง”
2. ถอด:
ชุดไฟหน้า
ดูจากหัวข้อ “การถอดชุดไฟหน้า”

3. ถอด:
บังลมหน้า 1
หมายเหตุ:
ถอดขัว้ สายไฟเลีย้ วหน้า (ซ้ายและขวา) 2
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ฝาครอบ

4. ถอด:
บังลมใน

5. ถอด:
บังลมตัวล่าง 1
บังลมล่าง ด้านหน้า 2
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ฝาครอบ
6. ถอด:
แผ่นวางเท้า 1

การประกอบชุดบังลมหน้าและบังลมใน
ในการประกอบนัน้ ให้ทำย้อนขัน้ ตอนการถอด
1. ประกอบ:
7 Nm (0.7 m*kg)
แผ่นวางเท้า 1

2. ประกอบ:
บังลมใน

3. ประกอบ:
บังลมหน้าตัวล่าง 1

4. ประกอบ:
บังลมหน้า 1
หมายเหตุ:
ต่อขัว้ สายไฟเลีย้ วหน้า (ซ้ายและขวา) 2 , จากนัน้ เสียบขัว้ ลงไปที่
รูเสียบ
ดูจากหัวข้อ “การจัดสาย” ในบทที่ 2
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ฝาครอบ

5. ประกอบ:
บังลมตัวล่าง 1

6. ประกอบ :
ชุดไฟหน้า
ดูจากหัวข้อ “การประกอบชุดไฟหน้า”
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ฝาครอบ
7. ประกอบ :
ฝาครอบข้าง (ซ้ายและขวา)
ฝาครอบท้าย
กันตก
ฝาครอบกลาง 1
ฝาครอบกลาง 2
ดูจากหัวข้อ “การประกอบเบาะและฝาครอบข้าง”
การถอดชุดไฟหน้า
1. ถอด :
ชุดไฟหน้า 1
2. ถอดสาย :
ขัว้ หลอดไฟหน้า 2

การประกอบชุดไฟหน้า
สำหรับการประกอบ, ให้ทำย้อนขัน้ ตอนการถอด
1. ประกอบ :
ชุดไฟหน้า 1
หมายเหตุ:
ต่อขัว้ สายไฟหน้า 2 , จากนัน้ เสียบขัว้ ลงไปทีร่ เู สียบทีบ่ งั ลมหน้า
ดูจากหัวข้อ “การจัดสาย” ในบทที่ 2
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การปรับตั้งระยะห่างวาล์ว
UAS00049

เครือ่ งยนต์
การปรับตั้งระยะห่างวาล์ว
ขั้นตอนการปฏิบัติต่อไปนี้ใช้ได้กับการปรับตั้งวาล์วทุกตัว
(วาล์วไอดีและวาล์วไอเสีย)
หมายเหตุ:
การปรับตัง้ วาล์วจะต้องทำในขณะทีเ่ ครือ่ งเย็นทีอ่ ณ
ุ หภูมหิ อ้ งปกติ
ในการวัดหรือปรับตัง้ ระยะห่างวาล์ว ลูกสูบจะต้องอยูใ่ นตำแหน่ง
จุดศูนย์ตายบน (TDC) ในจังหวะอัด (Compression)
1. ถอด:
ฝาครอบกลาง 1
ฝาครอบกลาง 2
ดูจากหัวข้อ “การถอดเบาะและฝาครอบ”
2. ถอด:
ฝาครอบวาล์ว (ด้านไอดี) 1
ฝาครอบวาล์ว (ด้านไอเสีย) 2
ฝาครอบเฟืองเพลาลูกเบีย้ ว 3 (พร้อมโอริง)

3. ถอด:
เปิดยางปิดมาร์คจานไฟ 1
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การปรับตั้งระยะห่างวาล์ว
4. ตรวจวัด:
ระยะห่างวาล์ว
ไม่ตามค่ามาตรฐานกำหนด → ปรับตั้ง
ระยะห่างวาล์ว (เครือ่ งเย็น)
วาล์วไอดี
0.06 ~ 0.10 มม
วาล์วไอเสีย
0.08 ~ 0.12 มม

a. หมุนเพลาข้อเหวี่ยงในทิศทางตามเข็มนาฬิกา
b. เมือ่ ลูกสูบอยูท่ ต่ี ำแหน่งจุดศูนย์ตายบน (TDC) ในจังหวะอัด
ตัง้ ให้รปู ตัว “I” มาร์ค a บนเฟืองเพลาลูกเบีย้ วตรงกับมาร์ค
b บนฝาสูบ
c. ทีต่ ำแหน่งจุดศูนย์ตายบน (TDC) จัดให้มาร์ค c บนล้อแม่เหล็ก ให้ตรงกับมาร์ค d บนเสือ้ แคร้ง
d. วัดระยะห่างวาล์วด้วยเกจวัดความหนา (ฟิลเลอร์เกจ) 1
ไม่ได้ตามค่ามาตรฐาน → ปรับตัง้

5. ปรับตัง้ :
ระยะห่างวาล์ว
a. คลายนัทล็อค 1
b. สอดเกจวัดความหนา 2 ระหว่างปลายสกรูปรับตัง้ และ
ปลายวาล์ว
c. หมุนสกรูปรับตัง้ 3 ตามทิศทาง a หรือ b จนกว่าจะได้
ค่าระยะห่างวาล์วตามมาตรฐานกำหนด
หมุนตามทิศทาง a
หมุนตามทิศทาง b

ระยะห่างวาล์วเพิ่มขึ้น
ระยะห่างวาล์วลดลง
เครื่องมือปรับตั้งวาวล์
90890-01311
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การปรับตัง้ ระยะห่างวาล์ว / การปรับตัง้ รอบเดินเบาเครือ่ งยนต์
d. เมื่อได้ค่าระยะห่างวาล์วตามมาตรฐานแล้ว
จับสกรูปรับตัง้ ไว้ เพือ่ ป้องกันการเคลือ่ น แล้วขันนัทล็อค
นัทล็อค
7 Nm (0.7 m*kg)
e. ทำการวัดระยะห่างวาล์วอีกครั้ง
f. ถ้าระยะห่างวาล์วยังไม่ได้ค่าตามมาตรฐาน
ให้ทำการปรับตั้งวาล์วตามขั้นตอนข้างต้น จนกว่าจะได้ค่า
ตามมาตรฐาน
6. ประกอบ:
ยางปิดมาร์คจานไฟ
หมายเหตุ:
ประกอบให้ปกี ยางปิดมาร์คจานไฟเข้ากับร่องบนฝาใบพัดระบาย
ความร้อน
7. ประกอบ:
โอริง NEW
ฝาครอบเฟืองเพลาลูกเบี้ยว

12 Nm (1.2 m*kg)

โอริง NEW
ฝาครอบวาล์ว (ด้านไอเสีย)

18 Nm (1.8 m*kg)

โอริง 1 NEW
ฝาครอบวาล์ว (ด้านไอดี) 2
18 Nm (1.8 m*kg)
8. ประกอบ:
ฝาครอบกลาง 2
ฝาครอบกลาง 1
ดูจากหัวข้อ “การประกอบเบาะและฝาครอบข้าง”
UAS00054

การปรับตั้งรอบเครื่องยนต์เดินเบา
หมายเหตุ:
ก่อนทำการปรับตั้งรอบเครื่องยนต์เดินเบา ไส้กรองอากาศจะ
ต้องสะอาดและเครื่องต้องมีกำลังอัดเพียงพอ
1. สตาร์ทเครือ่ งยนต์และทิง้ ไว้ให้อนุ่ เครือ่ งสักครู่
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การปรับตั้งรอบเดินเบาเครื่องยนต์
2. ถอด:
เบาะ
ฝาครอบกลาง 1
ดูจากหัวข้อ “การถอดเบาะและฝาครอบข้าง”
3. ต่อ:
เครื่องวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์
(ติดที่สายปลั๊กหัวเทียน)
เครื่องวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์
90890-03113
4. ตรวจสอบ:
ความเร็วรอบเครื่องเดินเบา
ไม่ได้ตามค่ามาตรฐานกำหนด → ปรับตัง้
ความเร็วรอบเดินเบาของเครื่องยนต์
1,400 ~ 1,600 รอบ/นาที
5. ปรับตัง้ :
ความเร็วรอบเครื่องยนต์เดินเบา
a. หมุนสกรูปรับส่วนผสม 1 เข้าด้านในจนสุด
b. คลายสกรูปรับอากาศออกตามจำนวนรอบที่ระบุ
การตัง้ สกรูปรับส่วนผสมหมุนออก
2 รอบ
c. ถอดฝาปิด 2
d. หมุนสกรูตง้ั รอบ 3 ตามทิศทาง a และ b จนกว่า
จะได้ ค่าตามาตรกำหนด
หมุนตามทิศทาง a
หมุนตามทิศทาง b

ความเร็วรอบเครื่องเพิ่มขึ้น
ความเร็วรอบเครื่องลดลง

e. ประกอบฝาครอบ 2

6. ปรับ:
ระยะฟรีคันเร่ง
ดูจากหัวข้อ “การปรับตั้งระยะฟรีคันเร่ง”
ระยะฟรีคนั เร่ง (ทีป่ ลอกคันเร่ง)
3 ~ 7 มม.
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การปรับรอบเดินเบาเครือ่ งยนต์ / การปรับตัง้ ระยะฟรีคนั เร่ง
7. ประกอบ:
ฝาครอบกลาง 1
เบาะ
ดูจากหัวข้อ “การประกอบเบาะและฝาครอบข้าง”

UAS00058

การปรับตั้งระยะฟรีคันเร่ง
หมายเหตุ
ก่อนทำการปรับตัง้ ระยะฟรีคนั เร่ง จะต้องทำการปรับตัง้ รอบเดิน
เบาเครื่องยนต์ก่อน
1. ตรวจสอบ:
ระยะฟรีคนั เร่ง a
ไม่ได้ตามค่ามาตรฐาน → ปรับ
ระยะฟรีคนั เร่ง (ทีป่ ลอกคันเร่ง)
3 ~ 7 มม.
2. ปรับ:
ระยะฟรีคันเร่ง
a. ดึงฝาครอบยาง 1 ออก
b. คลายนัทล็อค 2
c. หมุนนัทปรับตัง้ 3 ในทิศทาง a หรือ b
จนกว่าจะได้ระยะฟรีคันเร่งตามที่กำหนด
หมุนตามทิศทาง a
หมุนตามทิศทาง b

ระยะฟรีคันเร่งเพิ่มขึ้น
ระยะฟรีคันเร่งลดลง

d. ขันนัทล็อคให้แน่น
e. ดันฝาครอบยางเข้าที่เดิม
คำเตือน
หลังจากทำการปรับตัง้ ระยะฟรีคนั เร่งเสร็จแล้วให้ทำการสตาร์ท
รถแล้วตรวจเช็ครอบเดินเบาเครื่องยนต์ โดยการหมุน
แฮนด์ซา้ ย - ขวา เพือ่ ให้แน่ใจว่าการปรับตัง้ ระยะฟรีคนั เร่ง
ไม่ทำให้รอบเดินเบาเครื่องยนต์เปลี่ยนแปลง
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การตรวจสอบหัวเทียน
UAS00060

การตรวจสอบหัวเทียน

1. ถอด:
ฝาครอบกลาง 1
ฝาครอบกลาง 2
ดูจากหัวข้อ “การถอดเบาะและฝาครอบข้าง”
2. ถอดสาย:
ปลัก๊ หัวเทียน
3. ถอด:
หัวเทียน
คำเตือน
ก่อนถอดหัวเทียนออกให้ใช้ลมเป่าสิ่งสกปรกบริเวณหัวเทียน
ให้สะอาดก่อน เพือ่ ป้องกันไม่ให้ตกลงไปในห้องเผาไหม้
4. ตรวจสอบ:
ชนิดของหัวเทียน
ไม่ถกู ต้อง → เปลีย่ น
ชนิดของหัวเทียน (ผูผ้ ลิต)
C7HSA (NGK)
5. ตรวจสอบ:
เขีย้ วหัวเทียน (อิเล็คโทรด) 1
ชำรุดเสียหาย / สึกหรอ → เปลีย่ นหัวเทียนใหม่
แท่งฉนวน 2
สีผดิ ปกติ → เปลีย่ นหัวเทียนใหม่
สีปกติ คือ สีน้ำตาลอ่อนถึงสีน้ำตาลปานกลาง
6. ทำความสะอาด:
หัวเทียน
(ใช้เครื่องมือทำความสะอาดหัวเทียน หรือแปรงลวดขัด)
7. ตรวจวัด:
ระยะห่างเขีย้ วหัวเทียน a
(โดยใช้ฟลิ เลอร์เกจ (Wire thickness guage))
ไม่ได้ตามค่ามาตรฐาน → ดัดให้ได้ตามค่ามาตรฐาน
ระยะห่างของเขี้ยวหัวเทียน
0.6 ~ 0.7 มม.
8. ประกอบ:
15 Nm (1.5 m*kg)
หัวเทียน
หมายเหตุ
ก่อนนำหัวเทียนไปประกอบ ให้ทำความสะอาดหัวเทียนและ
แหวนรอง
9. ต่อ:
ปลัก๊ หัวเทียน
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การตรวจสอบหัวเทียน / การวัดกำลังอัด
10. ประกอบ:
ฝาครอบกลาง 2
ฝาครอบกลาง 1
ดูจากหัวข้อ “การประกอบเบาะและฝาครอบข้าง”

UAS00067

การวัดกำลังอัด
หมายเหตุ
กำลังอัดไม่พอเป็นสาเหตุทำให้สญ
ู เสียสมรรถนะของเครือ่ งยนต์
1. ถอด:
ฝาครอบกลาง 1
ฝาครอบกลาง 2
2. วัด:
ระยะห่างวาล์ว
ไม่ได้ตามค่ามาตรฐาน → ปรับตัง้
ดูจากหัวข้อ “การปรับตั้งระยะห่างวาล์ว”
3. สตาร์ทเครือ่ ง เพือ่ อุน่ เครือ่ งสักครูแ่ ล้วดับเครือ่ ง
4. ถอดสาย:
ปลัก๊ หัวเทียน
5. ถอด:
หัวเทียน

ก่อนถอดหัวเทียนออกให้ใช้ลมเป่าสิง่ สกปรกบริเวณหัวเทียน
ให้สะอาดก่อน เพือ่ ป้องกันไม่ให้ตกลงไปในห้องเผาไหม้

6. ประกอบ:
เกจวัดความดัน 1
เกจวัดกำลังอัด
90890-03081
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การวัดกำลังอัด
7. วัด:
การวัดกำลังอัด
ไม่ได้ตามค่ามาตรฐาน → ให้ดขู น้ั ตอนปฏิบตั ิ (c) และ (d)
แรงดันกำลังอัด (ที่ระดับน้ำทะเล)
960 kPa (9.0 kg/cm2)
ค่ามาตรฐาน
1,100 kPa (11.0 kg/cm2)
ค่าสูงสุด
1,230 kPa (13.0 kg/cm2)

a. เปิดสวิทช์กุญแจ
b. สตาร์ทเครือ่ งแล้วบิดคันเร่งสุด จนกว่าค่าบนหน้าปัทม์จะคงที่
คำเตือน
เพื่อป้องกันการเกิดประกายไฟ ให้ต่อสายปลั๊กหัวเทียน
ลงดินก่อนที่จะสตาร์ทเครื่องยนต์
c. ถ้ากำลังอัดมีค่าสูงกว่าค่ามาตรฐาน
ให้ตรวจสอบคราบเขม่า บนฝาสูบ, ผิววาล์ว, และหัวลูกสูบ
ถ้ามีคราบเขม่าเกาะ → ทำความสะอาด
d. ถ้ากำลังอัดมีคา่ ต่ำกว่าค่ามาตรฐาน ให้เทน้ำมันหล่อลืน่ หนึง่
ช้อนชาลงในรูใส่หัวเทียน แล้วทำการวัดค่าอีกครั้งดูจาก
ตารางต่อไปนี้
กำลังอัด
(โดยใส่นำ้ มันหล่อลืน่ ในกระบอกสูบ)
การวิเคราะห์
ค่าทีอ่ า่ น
ค่าสูงกว่าตอนทีม่ ี แหวนลูกสูบสึกหรอ /
ชำรุดเสียหาย → ซ่อมแซม
น้ำมันหล่อลืน่
ค่าเท่ากับตอนทีม่ ี ลูกสูบ, วาล์ว, ปะเก็นฝาสูบ
หรือลูกสูบอาจจะเสีย → ซ่อมแซม
น้ำมันหล่อลืน่

8. ประกอบ:
หัวเทียน
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15 Nm (1.5 m*kg)

การวัดกำลังอัด / การตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลืน่
9. ต่อ:
ปลัก๊ หัวเทียน
10. ประกอบ:
ฝาครอบกลาง 2
ฝาครอบกลาง 1
ดูจากหัวข้อ “การการประกอบเบาะและฝาครอบข้าง”

UAS00070

การตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น
1. ตัง้ รถบนแท่นระดับ
หมายเหตุ
ตรวจสอบให้รถตัง้ ตรง
ตัง้ ขาตัง้ กลาง
2. สตาร์ทเครือ่ ง เพือ่ อุน่ เครือ่ งสักครูแ่ ล้วดับเครือ่ ง
3. ถอด:
ฝาน้ำมันหล่อลืน่ (แกนจุม่ วัดระดับน้ำมัน) (Dipstick) 1
4. ตรวจเช็ค:
ระดับน้ำมันหล่อลืน่
ระดับน้ำมันหล่อลืน่ จะต้องอยูร่ ะหว่างขีดบอกระดับต่ำสุด a
และขีดบอกระดับสูงสุด b
ต่ำกว่าขีดบอกระดับต่ำสุด → เติมน้ำมันหล่อลื่นให้ได้
ระดับที่ถูกต้อง (ใช้น้ำมันหล่อลืน่ ตามที่แนะนำ)
น้ำมันหล่อลื่นที่กำหนด
ให้ดจู ากผังแสดงเกรดน้ำมันหล่อลืน่ ซึง่
เหมาะสมกับสภาพอุณหภูมบิ รรยากาศ
มาตรฐาน API ระดับ SG หรือสูงกว่า,
มาตรฐาน JAOS ระดับ MA

ıı

คำเตือน
อย่าให้วัสดุอื่นเข้าไปในห้องแคร้ง
หมายเหตุ
ก่อนจะทำการตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลืน่ ให้รอสัก 2 - 3
นาที เพือ่ ให้นำ้ มันหล่อลืน่ เข้าทีก่ อ่ น
ในการตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องไม่ต้องหมุนฝา
5. ประกอบ:
ฝาน้ำมันหล่อลืน่
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การตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น /
การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่น
6. สตาร์ทเครือ่ ง เพือ่ อุน่ เครือ่ งสักครูแ่ ล้วดับเครือ่ ง
7. ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลืน่ อีกครัง้
หมายเหตุ
ก่อนจะทำการตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลืน่ ให้รอสัก 2 - 3 นาที
เพือ่ ให้นำ้ มันหล่อลืน่ เข้าทีก่ อ่ น

UAS00075

การเปลีย่ นถ่ายน้ำมันหล่อลืน่
1. สตาร์ทเครือ่ ง เพือ่ อุน่ เครือ่ งสักครูแ่ ล้วดับเครือ่ ง
2. วางถาดรองใต้โบลท์ถา่ ยน้ำมัน
3. ถอด:
ฝาน้ำมันหล่อลืน่ 1
โบลท์ถา่ ยน้ำมันหล่อลืน่ 2 (พร้อมกับปะเก็น)
ปลัก๊ ถ่ายน้ำมันหล่อลืน่ 3
โอริง 4
สปริง 5
ตะแกรงกรองน้ำมันหล่อลืน่ 6
หมายเหตุ
ถ้าเปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่นเพียงอย่างเดียว ให้ถอดเฉพาะโบลท์
ถ่ายน้ำมันหล่อลื่นเท่านั้น
4. ถ่าย:
น้ำมันหล่อลืน่
(ถ่ายน้ำมันหล่อลื่นออกจากห้องแคร้งให้หมด)
5. ตรวจสอบ:
ตะแกรงกรองน้ำมันหล่อลื่น
สกปรก → ทำความสะอาด
6. ตรวจสอบ:
ปะเก็นทีโ่ บลท์ถา่ ยน้ำมันหล่อลืน่
ชำรุดเสียหาย → เปลี่ยน
7. ประกอบ:
โบลท์ถา่ ยน้ำมันหล่อลืน่ (พร้อมด้วยปะเก็น)
20 Nm (2.0 m*kg)
สปริง
ตะแกรงกรองน้ำมันหล่อลื่น
โอริง NEW
ปลั๊กถ่ายน้ำมันหล่อลื่น
20 Nm (2.0 m*kg)
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การเปลีย่ นถ่ายน้ำมันหล่อลืน่ / การเปลีย่ นถ่ายน้ำมันเฟืองท้าย
8. เติม:
น้ำมันหล่อลืน่ ในห้องแคร้ง
(โดยใช้น้ำมันหล่อลื่นชนิดและปริมาณตามที่แนะนำ)
ปริมาณน้ำมันหล่อลืน่ ทีเ่ ติม
ปริมาณทั้งหมด(ผ่าเครื่อง)
เปลีย่ นถ่ายตามระยะเวลา

0.9 ลิตร
0.8 ลิตร

9. ประกอบ :
ฝาน้ำมันหล่อลืน่
10. สตาร์ทเครือ่ ง เพือ่ อุน่ เครือ่ งสักครูแ่ ล้วดับเครือ่ ง
11. ตรวจเช็ค :
เครือ่ งยนต์ (เพือ่ ว่ามีนำ้ มันหล่อลืน่ รัว่ หรือไม่)
12. ตรวจสอบ :
ระดับน้ำมันหล่อลืน่
ดูจากหัวข้อ “การตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น”

การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเฟืองท้าย
1. สตาร์ทเครือ่ งและขับขี่ สักครูแ่ ล้วดับเครือ่ ง
2. วางถาดรองใต้โบลท์ถ่ายน้ำมันเฟืองท้าย
3. ถอด:
ฝาปิดรูเติมน้ำมันเฟืองท้าย 1
โบลท์ถา่ ยน้ำมันเฟืองท้าย 2 (พร้อมด้วยแหวนรอง)
4. ถ่าย:
น้ำมันเฟืองท้าย
(ถ่ายน้ำมันเฟืองท้ายทัง้ หมดออกจากห้องเฟืองท้าย)
5. ตรวจสอบ:
แหวนรองโบลท์ถ่ายน้ำมันเฟืองท้าย
ชำรุดเสียหาย → เปลีย่ น
6. ประกอบ:
โบลท์ถ่ายน้ำมันเฟืองท้าย (พร้อมด้วยแหวนรอง)
22 Nm (2.2 m*kg)
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การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเฟืองท้าย /
การตรวจสอบไส้กรองอากาศ
7. เติม:
น้ำมันเฟืองท้ายลงในห้องเฟือง
(โดยใช้น้ำมันหล่อลื่นชนิดและปริมาณตามที่แนะนำ)
ปริมาณน้ำมันเฟืองท้ายทีเ่ ติม
ปริมาณทัง้ หมด (ผ่าเครือ่ ง)
เปลีย่ นถ่ายตามระยะเวลา

0.12 ลิตร
0.10 ลิตร

8. ประกอบ:
ฝาปิดรูเติมน้ำมันเฟืองท้าย

การทำความสะอาดกรองอากาศ
หมายเหตุ :
ทีใ่ ต้หม้อกรองอากาศมีสายยางตรวจสอบ 1 ติดอยู่ ถ้ามีฝนุ่ หรือ
น้ำหรือมีทง้ั สองอย่างเกาะทีส่ ายนี้ ให้ทำความสะอาดหม้อ กรอง

1. ถอด:
ฝาครอบหม้อกรองอากาศ 1
หมายเหตุ :
:ถอดแผ่นยาง 2 ออกจากเดือย จากนัน้ จึงทำการถอดฝาหม้อ
กรองและไส้กรองออกมาพร้อมกัน

2. ถอด:
ไส้กรองอากาศ
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การตรวจสอบไส้กรองอากาศ / การตรวจสอบสายพาน วี
3. ตรวจสอบ:
ไส้กรองอากาศ
ชำรุดเสียหาย, อุดตัน → เปลีย่ น
อย่าใช้ลมเป่าไส้กรองอากาศเป็นอันขาด
4. ประกอบ:
ไส้กรองอากาศ
ฝาครอบหม้อกรองอากาศ
ไม่ควรติดเครือ่ งยนต์ โดยไม่มกี รองอากาศ เพราะจะทำให้
เครื่องยนต์สึกหรออย่างรวดเร็ว การติดเครื่องยนต์โดย
ไม่มกี รองอากาศ จะส่งผลต่อคาร์บเู รเตอร์ทำให้เครือ่ งยนต์
มีสมรรถนะต่ำและจะทำให้ เครือ่ งยนต์เกิดร้อนจัด (Overheat)
หมายเหตุ :
การประกอบไส้กรองเข้ากับหม้อกรองอากาศ ต้องแน่ใจว่าขอบ
ไส้กรองซึ่งช่วยป้องกันอากาศรั่ว ได้ถูกจัดเข้าร่องเดิมถูกต้อง
เรียบร้อยแล้ว
UAS00320

การตรวจสอบสายพาน
1. ถอด:
ฝาครอบสายพาน
ดูจากหัวข้อ “คันสตาร์ท” ในบทที่ 4
2. ตรวจสอบ:
สายพาน 1
แตกหัก / ชำรุดเสียหาย / สึกหรอ → เปลีย่ น
มีจาระบี / น้ำมัน → ทำความสะอาดพูเลย์ชดุ ที่ 1
และพูเลย์ชุดที่ 2
ดูจากหัวข้อ “สายพานขับ” ในบทที่ 4
3. วัด:
ความกว้างของสายพาน a
ไม่ได้ตามค่ามาตรฐาน → เปลี่ยน
ดูจากหัวข้อ “สายพานขับ” ในบทที่ 4
สายพาน วี กว้าง 18.2 มม.
กว้างต่ำสุด 17.2 มม.
4. ประกอบ:
ฝาครอบสายพาน
ดูจากหัวข้อ “คันสตาร์ท” ในบทที่ 4
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การทำความสะอาดกรองอากาศสายพาน
UAS00091

การทำความสะอาดกรองอากาศสายพาน
หมายเหตุ :
ที่ใต้ห้องสายพาน มีสายยางตรวจสอบติดอยู่ 1 ถ้ามีฝุ่นหรือ
น้ำหรือมีทั้งสองอย่างเกาะที่สายนี้ให้ทำความสะอาดหม้อกรอง
และแผ่นกรองอากาศ
1. ถอด :
โบลท์ยดึ แคล้มท่อดักอากาศกรอง CVT
2. ถอด:
ฝาครอบห้องสายพาน 2
ฝาครอบไส้กรองอากาศห้องสายพาน 3
ไส้กรอง CVT 4

3. ทำความสะอาด:
ฝาครอบไส้กรอง CVT
เช็คทำความสะอาดซีลกันฝุ่นด้วยผ้าแห้ง
4. ทำความสะอาด:
ไส้กรอง CVT
a. ล้างทำความสะอาดด้วยสารโซเวนต์ (น้ำมันเบนซิน)
และบีบด้วยมือเบาๆ
คำเตือน
ขณะทำการล้างไส้กรองอากาศห้องสายพาน ระวังอย่าให้เกิด
ประกายไฟ เพราะจะทำให้เกิดการลุกไหม้ได้
b. บีบไส้กรองให้นำ้ มันออกแล้วปล่อยให้แห้ง
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การทำความสะอาดกรองอากาศสายพาน
และตรวจสอบข้อต่อคาร์บูเรเตอร์และท่อไอดี
ห้ามบิดไส้กรองเนื่องจากอาจทำให้ไส้กรองขาด
c. ใส่น้ำมันหล่อลื่นลงที่ไส้กรองแล้วบีบให้น้ำมันเข้าทั่วถึงและ
แห้งหมาด
หมายเหต :
ไส้กรองอากาศต้องชุ่มแต่ต้องไม่เปียกโชก

น้ำมันหล่อลืน่ ทีก่ ำหนด
น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์
5. ประกอบ:
ไส้กรองอากาศห้องสายพาน
ฝาครอบไส้กรองอากาศห้องสายพาน
โบลท์ฝาครอบไส้กรอง CVT
2 Nm (0.2 m*kg)
ฝาครอบห้องสายพาน
โบลท์ฝาครอบห้องสายพาน
10 Nm (1 m*kg)
6. ประกอบ :
โบลท์ยดึ แคล้มท่อดักอากาศกรอง CVT
2 Nm (0.2 m*kg)
UAS00094

ตรวจสอบข้อต่อคาร์บูเรเตอร์และท่อไอดี
1. ถอด:
ฝาครอบกลาง 1
ฝาครอบกลาง 2
ดูจากหัวข้อ “การถอดเบาะและฝาครอบข้าง”
2. ตรวจสอบ:
ท่อไอดี 1
ข้อต่อคาร์บเู รเตอร์ 2
แตกหัก / ชำรุดเสียหาย → เปลีย่ น
ดูจากหัวข้อ “คาร์บเู รเตอร์” ในบทที่ 5
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การตรวจสอบข้อต่อคาร์บเู รเตอร์และท่อไอดี /
การตรวจสอบท่อน้ำมันเชือ้ เพลิงและท่อสุญญากาศ /
การตรวจสอบท่อหายใจฝาสูบ
3. ประกอบ:
ฝาครอบกลาง 1
ฝาครอบกลาง 2
ดูจากหัวข้อ “การประกอบเบาะและฝาครอบข้าง”

UAS00096

การตรวจสอบท่อน้ำมันเชื้อเพลิงและท่อสุญญากาศ
1. ถอด:
ฝาครอบกลาง 1
ฝาครอบกลาง 2
กันตก
ฝาครอบท้าย
ฝาครอบข้างซ้าย
ดูจากหัวข้อ “การถอดเบาะและฝาครอบข้าง”
2. ถอด :
ท่อดักอากาศชุด CVT 1
3. ตรวจสอบ:
ท่อน้ำมันเชือ้ เพลิง 1 1
ท่อสุญญากาศ 2 2
ท่อน้ำมันเชือ้ เพลิง 2 3
แตกหัก / ชำรุดเสียหาย → เปลีย่ น
ข้อต่อหลวม → แก้ไขให้ถกู ต้อง
4. ประกอบ:
ท่อดักอากาศชุด CVT
สกรูทอ่ ดักอากาศชุด CVT
7 Nm (0.7 m*kg)
ฝาครอบข้างซ้าย
ฝาครอบกลาง 2
ฝาครอบกลาง 1
ฝาครอบท้าย
ดูจากหัวข้อ “การประกอบเบาะและฝาครอบข้าง”
UAS00098

การตรวจสอบท่อหายใจฝาสูบ
1. ถอด:
เบาะ
ฝาครอบกลาง 1
ฝาครอบท้าย
ฝาครอบข้างซ้าย
ดูจากหัวข้อ “การถอดเบาะและฝาครอบข้าง”
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การตรวจสอบท่อหายใจฝาสูบ / การตรวจสอบระบบไอเสีย
2. ตรวจสอบ:
ท่อหายใจฝาสูบ 1
ท่อหายใจห้องแคร้ง 2
แตกหัก / ชำรุดเสียหาย → เปลีย่ น
ข้อต่อหลวม → แก้ไขให้ถกู ต้อง
ต้องแน่ใจว่าจัดร้อยสายท่อหายใจฝาสูบได้ถูกต้อง
3. ประกอบ:
ฝาครอบข้างซ้าย
ฝาครอบท้าย
กันตก
ฝาครอบกลาง 1
ดูจากหัวข้อ “การประกอบเบาะและฝาครอบข้าง”

การตรวจสอบระบบไอเสีย
1. ถอด :
ฝาครอบกลาง 1
ฝาครอบกลาง 2
ดูจากหัวข้อ “การประกอบเบาะและฝาครอบข้าง”
2. ตรวจสอบ:
20 Nm (2.0 m*kg)
นัทท่อไอเสีย 1
หลวม/ชำรุด→ขันให้แน่/เปลี่ยน
3. ตรวจสอบ:
ท่อไอเสีย 1
แตกหัก / ชำรุดเสียหาย → เปลีย่ น
ปะเก็นท่อไอเสีย 2
แก๊สรัว่ → ขันให้แน่/เปลีย่ นปะเก็น
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การปรับตัง้ เบรคหน้า (AF 115) / การปรับตัง้ เบรคหลัง
ช่วงล่าง
การปรับตัง้ เบรคหน้า (AF115)
1. ตรวจสอบ:
ระยะฟรีคนั เบรคหน้า a
ไม่ได้คา่ ตามมาตรฐาน → ปรับ
ระยะฟรีเบรคหน้า(ทีป่ ลายคันเบรค)
10 ~ 20 มม.
2. ปรับตัง้ :
ระยะฟรีคันเบรค
a. หมุนนัทปรับตัง้ 1 ในทิศทาง a หรือ b
จนกว่าจะได้ระยะฟรีคันเบรคหน้าตามค่าที่กำหนด
หมุนตามทิศทาง a
หมุนตามทิศทาง b

ระยะฟรีคันเบรคเพิ่มขึ้น
ระยะฟรีคันเบรคลดลง

หลังจากปรับตั้งระฟรีเบรคหน้าเสร็จแล้ว
ต้องแน่ใจว่าการปรับ ระยะฟรีเบรคไม่ได้ทำให้เกิดการ
ลากเบรค (Brake drag)

UAS00114

การปรับตั้งเบรคหลัง
1. ตรวจสอบ:
ระยะฟรีคนั เบรคหลัง a
ไม่ได้คา่ ตามมาตรฐาน → ปรับ
ระยะฟรีเบรคหลัง
10 ~ 20 มม.
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การปรับตั้งเบรคหลัง/การตรวจสอบระดับน้ำมันเบรค (AF115S)
2. ปรับตัง้ :
ระยะฟรีคันเบรค
a. หมุนนัทปรับตัง้ 1 ในทิศทาง a หรือ b
จนกว่าจะได้ระยะฟรีคันเบรคหลังตามที่กำหนด
หมุนตามทิศทาง a
หมุนตามทิศทาง b

ระยะฟรีคันเบรคเพิ่มขึ้น
ระยะฟรีคันเบรคลดลง

หลังจากปรับตัง้ ระฟรีเบรคหลังเสร็จแล้ว ต้องแน่ใจว่าการ
ปรับระยะฟรีเบรคไม่ได้ทำให้เกิดการลากเบรค (Brake drag)

UAS00115

การตรวจสอบระดับน้ำมันเบรค (AF115S)
1. ตัง้ รถจักรยานยนต์บนแท่นระดับ
หมายเหตุ :
จะต้องแน่ใจว่ารถจักรยานยนต์ตง้ั ตรงได้ระดับ
ต้องแน่ใจว่ารถตัง้ ตรง

2. ตรวจสอบ:
ระดับน้ำมันเบรค
ระดับน้ำมันเบรคต่ำกว่าระดับต่ำสุด a → ถอด
ฝากระปุกน้ำมันเบรคและเติมน้ำมันเบรคให้ได้ระดับ
น้ำมันเบรคทีก่ ำหนด
DOT 4
คำเตือน
ให้ใช้นำ้ มันเบรคทีก่ ำหนดเท่านัน้ น้ำมันเบรคอืน่ อาจจะเป็น
สาเหตุทำให้ซลี เสือ่ ม, เกิดการรัว่ ซึมและทำให้สมรรถนะการ
เบรคต่ำ
การเติมน้ำมันเบรคให้ใช้ชนิดเดียวกันกับน้ำมันเบรคทีม่ อี ยูใ่ น
ระบบเบรค การใช้นำ้ มันเบรคต่างชนิดมาผสมกันอาจจะเกิด
อันตรายจากการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีและทำให้สมรรถนะ
การเบรคต่ำ
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การตรวจสอบระดับน้ำมันเบรค (AF115S) / การตรวจสอบผ้าเบรคหน้า
(AF115S)/การตรวจสอบผ้าเบรคหน้า (AF115)/การตรวจสอบผ้าเบรคหลัง
ขณะเติมน้ำมันเบรค ต้องระมัดระวังอย่าให้นำ้ เข้าไปในกระปุก
น้ำมันเบรค น้ำจะทำให้นำ้ มันเบรคมีจดุ เดือดต่ำและเป็นสาเหตุ
ของการเกิดฟองอากาศในระบบเบรค (Vapor lock)

ข้อควรระวัง
น้ำมันเบรคอาจจะทำลายสีและชิน้ ส่วนพลาสติก ดังนัน้ จึง
ต้องทำความสะอาดน้ำมันเบรคที่หกทันที
หมายเหตุ:
ถ้าน้ำมันเบรค DOT 4 ไม่มสี ามารถใช้นำ้ มันเบรค DOT 3 ได้
เพื่อให้แน่ใจว่าระดับน้ำมันเบรคที่อ่านค่าได้ถูกต้องจึงต้องตั้ง
ให้ดา้ นบนของกระปุกน้ำมันเบรคตัง้ อยูใ่ นแนวระดับ
UAS00120

การตรวจสอบผ้าเบรคหน้าแบบดิสก์เบรค (AF115S)
1. บีบคันเบรค (ให้เบรคทำงาน)
2. ตรวจสอบ:
ผ้าเบรคหน้า
ร่องวัดการสึกหรอ 1 เกือบจะสัมผัสกับดิสก์ → เปลีย่ น
ผ้าเบรคทั้งชุด
ดูจากหัวข้อ “การเปลีย่ นผ้าเบรคหน้า” ในบทที่ 6

การตรวจสอบผ้าเบรคหน้าแบบดรัมเบรค (AF115)
1. บีบคันเบรค (ให้เบรคทำงาน)
2. ตรวจสอบ:
เหล็กชีว้ ดั ระดับการสึกหรอ 1
พ้นแนววัดการสึกหรอ 2 → เปลีย่ นผ้าเบรคทัง้ ชุด
ดูจากหัวข้อ “การเปลี่ยนล้อหน้าและผ้าเบรคหน้า(AL115)”
ในบทที่ 6
การตรวจสอบผ้าเบรคหลัง
1. บีบคันเบรค (ให้เบรคทำงาน)
2. ตรวจสอบ:
เข็มวัดความสึกหรอของเบรคหน้า 1
สึกหรอถึงเส้นกำหนด 2 → เปลีย่ นผ้าเบรค
ดูจากหัวข้อ “ล้อหลังและเบรค” ในบทที่ 6
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การตรวจสอบสายน้ำมันเบรคหน้า(AF115S) /
การไล่ลมในระบบเบรค(AF115S)
UAS00129

การตรวจสอบสายน้ำมันเบรคหน้า (AF115S)
1. ตรวจสอบ:
สายน้ำมันเบรค
แตกหัก / ชำรุดเสียหาย / สึกหรอ → เปลีย่ น
2. ตรวจสอบ:
เข็มขัดรัดสายน้ำมันเบรค
ข้อต่อหลวม → ขันโบลท์เข็มขัดรัดให้แน่น
3. จับรถจักรยานยนต์ให้ตง้ั ตรง และลองกดเบรคหน้า
หลาย ๆ ครัง้
4. ตรวจสอบ:
สายน้ำมันเบรค
น้ำมันเบรครั่วซึม → เปลี่ยนสายที่ชำรุดเสียหาย
ดูจากหัวข้อ “เบรคหน้า (AF115S)” ในบทที่ 6
UAS00133

การไล่ลมในระบบเบรค (AF115S)
คำเตือน
ไล่ลมในระบบเบรคเมื่อ
ถอดระบบเบรค
สายน้ำมันเบรคหลวม, หลุด หรือเปลีย่ นสายเบรคใหม่
ระดับน้ำมันเบรคต่ำเกินไป
เบรคทำงานผิดพลาด
หมายเหตุ:
ต้องระวังอย่าให้น้ำมันเบรคหกหรือปล่อยให้น้ำมันเบรคใน
กระปุกล้นออกมา
เมือ่ ไล่ลมในระบบเบรค ต้องแน่ใจว่ามีนำ้ มันเบรคเพียงพอทีจ่ ะ
ป้อนเข้าสู่ระบบเบรคเพื่อป้องกันไม่ให้อากาศเข้าสู่ระบบ
น้ำมันเบรคซึ่งจะทำให้เสียเวลาการไล่ลมยาวนานต่อไปอีก
ถ้าการไล่ลมเบรคทำได้ยากอาจจะจำเป็นต้องปล่อยทิ้งไว้สัก
2-3 ชัว่ โมง เพือ่ ให้นำ้ มันเบรคเข้าทีเ่ สียก่อนแล้วจึงทำการไล่
ลมเบรคตามขัน้ ตอนข้างต้นอีกครัง้ เมือ่ ฟอง อากาศเล็ก ๆ ใน
น้ำมันหมดไป
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การไล่ลมในระบบเบรค(AF115S)
1. ไล่ลม:
ระบบน้ำมันเบรค
a. เติมน้ำมันเบรคตามชนิดและระดับที่กำหนดลงในกระปุก
น้ำมันเบรค
b. ประกอบแผ่นไดอะแฟรมของแม่ปม๊ั ตัวบน
c. ต่อสายยางชนิดใส 1 เข้ากับสกรูไล่ลมให้แน่น 2
d. วางปลายสายยางลงในถาดรอง
e. บีบคันเบรคช้า ๆ หลาย ๆ ครัง้
f. บีบคันเบรคไว้ให้สดุ และบีบค้างไว้
g. คลายสกรูไล่ลม
หมายเหตุ :
การคลายสกรูไล่ลมเบรคขณะที่ปล่อยความดัน จะทำให้คัเบรค
ชนกับปลอกแฮนด์ (คันเร่ง)
h. ขันสกรูไล่ลมแล้วปล่อยคันเบรค
i. ทำตามขัน้ ตอนที่ e ถึง h ซ้ำอีก จนกว่าฟองอากาศจะหมดไป
j. ขันสกรูไล่ลมตามค่าแรงบิดที่กำหนด
สกรูไล่ลมเบรค
6 Nm (0.6 m*kg)
k. เติมน้ำมันเบรคตามชนิดและบริมาณที่กำหนดลงในกระปุก
น้ำมันเบรค
ดูจากหัวข้อ “การตรวจสอบระดับน้ำมันเบรค (AF115S)”
คำเตือน
หลังจากที่ทำการไล่ลมในระบบเบรคเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ให้ทำการตรวจสอบการทำงานของเบรคอีกครั้ง
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การตรวจสอบและการปรับตั้งคอรถ
UAS00148

การตรวจสอบและการปรับตั้งคอรถ
1. ตัง้ รถจักรยานยนต์บนแท่นระดับ
คำเตือน
เพือ่ ความปลอดภัยให้ใช้แท่นรองใต้เครือ่ งเพือ่ ป้องกันรถล้ม
หมายเหตุ :
ตัง้ ขาตัง้ คูบ่ นพืน้ เรียบ จะทำให้ลอ้ หน้ายก
ต้องแน่ใจว่ารถจักรยานยนต์ตั้งตรง
2. ตรวจสอบ:
คอรถ
จับแกนโช๊คด้านล่างให้แน่น แล้วโยกแกนโช๊คเบา ๆ
โยกคลอน / หลวม → ให้ทำการปรับตัง้ คอรถ
3. ถอด:
บังลมหน้า
บังลมใน
ดูจากหัวข้อ “การถอดชุดบังลมหน้าและบังลมใน”

4. ปรับตัง้ :
คอรถ
a. คลายนัทแหวนตัวบน 1
b. คลายนัทแหวนตัวล่าง 2 และจากนัน้ ขันให้แน่น
ตามค่าแรงบิดทีก่ ำหนด โดยใช้ประแจขันคอรถ 3
หมายเหตุ :
จับประแจขันคอรถด้านมุมขวาของแหวนล็อคคอ
ประแจขันคอรถ
90890-01403
นัทแหวนตัวล่าง
30 Nm (3.0 m*kg)
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การตรวจสอบและการปรับตั้งคอรถ/การตรวจสอบโช๊คหน้า
c. คลายนัทแหวนตัวล่าง 1/4 รอบ
d. จับนัทแหวนตัวล่างไว้ด้วยประแจขันนัทคอรถ 4 แล้วใช้
ประแจขันนัท 1 คอรถให้แน่นตามแรงบิดทีก่ ำหนด
คำเตือน
ห้ามขันนัทคอรถตัวล่างเกินกว่าค่าแรงขันที่กำหนด
ประแจขันนัทคอรถ
90890-01268
แรงบิดการขันแหวนตัวบน
75 Nm (7.5 m*kg)
e. ตรวจสอบการโยกคลอนหรือหลวมของคอรถ โดยการหมุน
ทีโ่ ช๊คทุกทิศทาง ถ้าโยกคลอน / หลวม ให้ถอดแผงคอล่างและ
ตรวจสอบลูกปืนตัวบนและลูกปืนตัวล่าง
ดูจากหัวข้อ “คอรถ” ในบทที่ 6

5. ประกอบ:
บังลมใน
บังลมหน้า
ดูจากหัวข้อ “การประกอบชุดบังลมหน้าและบังลมใน”

UAS00149

การตรวจสอบแกนโช๊คหน้า
1. ตัง้ รถจักรยานยนต์บนแท่นระดับ
คำเตือน
เพือ่ ความปลอดภัยใช้แท่นรองใต้เครือ่ งยนต์ เพือ่ ป้องกัน
การล้มของรถ

3-33

การตรวจสอบโช๊คหน้า/การตรวจสอบยาง
2. ตรวจสอบ:
แกนโช๊คตัวใน (Inner tube)
ชำรุดเสียหาย / เป็นรอย → เปลีย่ น
ซีลน้ำมัน
น้ำมันรัว่ ซึม → เปลีย่ น
3. ตั้งรถจักรยานยนต์ให้ตรงแล้วทดลองเบรคหน้า
4. ตรวจสอบ:
การทำงานของโช๊คหน้า
บีบเบรคไว้แล้วดันแฮนด์ลงหลาย ๆ ครัง้ แล้วตรวจเช็คให้โช๊ค
หน้าเด้งกลับอย่างนิ่มนวล
เด้งกลับทันที → แก้ไข / ซ่อม
ดูจากหัวข้อ “โซ๊คหน้า” ในบทที่ 6

UASF0015

การตรวจสอบยาง
ใช้ขน้ั ตอนการปฏิบตั ติ อ่ ไปนี้ ใการตรวจสอบยางทัง้ สองล้อ
1. ตรวจสอบ:
ความดันลมยาง
ความดันไม่ได้ตามทีก่ ำหนด → เติมลม / แก้ไข
คำเตือน
การตรวจสอบความดันลมยาง จะต้องกระทำในขณะที่
อุณหภูมิของยางเท่ากับอุณหภูมิบรรยากาศรอบข้าง
ความดันลมยางและระบบกันสะเทือนจะต้องได้รับการ
ปรับตัง้ ให้เหมาะสมกับน้ำหนักรวมทัง้ หมด (น้ำหนักบรรทุก,
คนขับ, คนซ้อนท้ายและอุปกรณ์ตา่ ง ๆ) รวมทัง้ ความเร็ว
ในการขับขีด่ ว้ ย
การบรรทุกน้ำหนักมากเกินไป เป็นสาเหตุทำให้ยางชำรุด
เสียหาย, ทำให้เกิดอุบัติเหตุหรือเกิดอันตรายได้

ดังนัน้ กรุณาอย่าบรรทุกน้ำหนักมากเกินกำหนด
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การตรวจสอบยาง
น้ำหนักเบื้องต้น
(รวมน้ำมันเครื่องและ
น้ำมันเชือ้ เพลิงเต็มถัง)

95 กก.

น้ำหนักบรรทุกสูงสุด*

163 กก.

ความดันลมยาง
ขณะทีเ่ ย็น

ยางหน้า

ยางหลัง

200 kPa
225 kPa
2
(2.00 kgf/cm ) (2.25 kgf/cm2)

* น้ำหนักสูงสุดคือ น้ำหนักบรรทุก, คนขับ, คนซ้อนท้ายและ
อุปกรณ์ตา่ ง ๆ
คำเตือน
การขับขีโ่ ดยใช้ยางทีส่ กึ หรอมาก ๆ เป็นอันตรายมาก ดังนัน้
เมือ่ ดอกยางสึกถึงตำแหน่งกำหนดการสึกหรอ (Wear limit)
ให้เปลีย่ นยางใหม่ทนั ที

2. ตรวจสอบ:
ผิวยาง
ชำรุดเสียหาย / สึกหรอ → เปลีย่ นยางใหม่
ความลึกของดอกยางต่ำสุด
0.8 มม.
1 ความลึกของดอกยาง
2 แก้มยาง
3 ตัววัดการสึกหรอ
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การตรวจสอบยาง
คำเตือน
ห้ามใช้ยางแบบไม่มียางใน (Tubeless) ใส่กับล้อที่ออก
แบบมาใช้กบั ยางแบบมียางใน (Tube tire) เพือ่ หลีกเลีย่ ง
ยางเสียหายและเกิดอันตรายกับผู้ขับขี่ จากการที่ยาง
แฟบอย่างรวดเร็ว
ในการใช้ยางแบบมียางใน (Tube tire) ต้องแน่ใจว่าใช้ยาง
ในทีถ่ กู ต้อง
ให้เปลี่ยนยางนอกและยางในพร้อมกันทั้งชุดเสมอ
เพื่อป้องกันการกัดยางในต้องแน่ใจว่าใส่ยางในตรง
ร่องขอบล้อพอดี
เพื่อป้องกันการกัดยางใน อย่าใช้ยางในนอกเหนือจาก
ที่กำหนดไว้ แต่ถ้าจำเป็นต้องใช้ให้ระมัดระวังดูแลเป็น
พิเศษและรีบเปลี่ยนใหม่ด้วยชิ้นส่วนที่ถูกต้องและมี
คุณภาพโดยเร็ว
ล้อทีใ่ ช้กบั ยางแบบมียางใน ยางแบบมียางในเท่านัน้
ล้อทีใ่ ช้กบั ยางแบบไม่มยี างใน ยางแบบมียางใน หรือ
ยางแบบไม่มยี างใน
จากการทดสอบตารางทีแ่ สดงไว้ขา้ งต้น ได้รบั การอนุมตั ิ
จากบริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ให้ใช้กับรถ
จักรยานยนต์รนุ่ นี้ ยางหน้าและยางหลังจะต้องเป็นของ
บริษัทผู้ผลิตเดียวกันและใช้กับรถรุ่นเดียวกันและหมด
ความกังวล ถ้าใช้ยางที่ได้รับอนุมัติรับรองให้ใช้กับรถ
จักรยานยนต์รุ่นนี้
คำเตือน
ยางใหม่ๆ จะยังยึดเกาะถนนไม่ดนี กั จะต้องรอให้สกึ หรอ
สักเล็กน้อยก่อน ดังนั้น ยางใหม่ๆ ควรใช้งานปกติไป
ประมาณ 100 กม. ก่อนทีจ่ ะใช้ความเร็วสูงสุด
หลังจากการซ่อมยางหรือเปลี่ยนยาง จะต้องแน่ใจว่า
ขั น นั ท 1 ล็ อ ควาล์ ว เติ ม ลมยางให้ ไ ด้ ต ำแหน่ ง ที ่
กำหนดแล้ว

หมายเหตุ :
ทิศทางการหมุนสำหรับยางนอกตามลูกศร 2
ประกอบยางให้ลูกศรชี้ไปตามทิศทางการหมุนของล้อ
จัดให้ตำแหน่งมาร์ค 3 ตรงกับตำแหน่งทีใ่ ส่วาล์วเติมลม
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การตรวจสอบล้อ/การตรวจสอบและขันซี่ล้อ
UAS00168

การตรวจสอบล้อ
ใช้ขน้ั ตอนการปฏิบตั ติ อ่ ไปนี้ ในการตรวจสอบทัง้ สองล้อ
1. ตรวจสอบ:
ล้อ
ชำรุดเสียหาย/แกว่ง → เปลี่ยน
คำเตือน
ไม่ควรทำการซ่อมหรือดัดแปลงวงล้อ
หมายเหตุ :
หลังทำการถอดเปลีย่ นยางหรือล้อจะต้องทำการสมดุลล้อทุกครัง้

UAS00169

การตรวจสอบและการขันซี่ล้อ
ใช้ขน้ั ตอนการปฏิบตั ติ อ่ ไปนี้ ในการตรวจสอบยางทัง้ สองล้อ
1. ตรวจสอบ:
ซีล่ อ้ 1
คด / ชำรุดเสียหาย → เปลีย่ น
หลวม → ขันให้ตงึ
เคาะซี่ล้อด้วยไขควง
หมายเหตุ :
ซี่ล้อที่ตึงจะให้เสียงดังกังวาล ส่วนซี่ล้อที่หลวมมีเสียงดังไม่ใส่
และกังวาล
2. ขัน:
ซีล่ อ้
(โดยใช้ประแจขันซีล่ อ้ 2 )

3 Nm (0.3 m*kg)

หมายเหตุ :
ตรวจสอบความแน่นของซีล่ อ้ ก่อนและหลังประกอบล้อเข้ากับตัวรถ
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การตรวจสอบและการหล่อลืน่ สายต่างๆ/การหล่อลืน่ คันเบรค /
การหล่อลื่นขาตั้งข้างและขาตั้งกลาง
UAS00170

การตรวจสอบและการหล่อลืน่ สายต่าง ๆ
ใช้ขั้นตอนการปฏิบัติต่อไปนี้ ในการตรวจสอบทั้งสายภายใน
และสายภายนอก
คำเตือน
สายด้านนอกที่เสียหาย อาจจะมีสาเหตุจากการกัดกร่อน
และเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่เสียดสีกัน ดังนั้นถ้าพบสาย
ที่เสียหายให้รีบทำการเปลี่ยนโดยเร็ว
1. ตรวจสอบ:
สายด้านนอก
ชำรุดเสียหาย → เปลี่ยน
2. ตรวจสอบ:
การทำงานของสาย
ฝืด → ใส่นำ้ มันหล่อลืน่
สารหล่อลืน่ ทีก่ ำหนด
น้ำมันหล่อลืน่ หรือสารหล่อลืน่ สำหรับสาย
หมายเหตุ :
จับปลายสายให้ตรงแล้วรินน้ำมันหล่อลื่นสัก 2-3 หยด ลงใน
ปลอกสายหรือใช้เครื่องมือใส่น้ำมันที่เหมาะสม
UAS00171

การหล่อลื่นคันเบรค
หล่อลืน่ ตามจุดหมุนและจุดสัมผัสทีเ่ ป็นโลหะกับโลหะของคันเบรค
สารหล่อลืน่ ทีก่ ำหนด
จาระบีสบูล่ เิ ทียม
การหล่อลื่นขาตั้งข้าง
หล่อลืน่ ตามจุดหมุนและจุดสัมผัสทีเ่ ป็นเหล็กกับเหล็กของขาตัง้ ข้าง
สารหล่อลืน่ ทีก่ ำหนด
จาระบีสบูล่ เิ ทียม
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การหล่อลืน่ ขาตัง้ กลาง
UAS00173

การหล่อลืน่ ขาตัง้ กลาง
หล่อลืน่ ตามจุดหมุนและจุดสัมผัสทีเ่ ป็นเหล็กกับเหล็กของขาตัง้ กลาง
สารหล่อลืน่ ทีก่ ำหนด
จาระบีสบูล่ เิ ทียม
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การตรวจสอบและการชาร์จแบตเตอรี่
UAS00178

ระบบไฟฟ้า
การตรวจสอบและการชาร์จแบตเตอรี่
คำเตือน
แบตเตอรีส่ ร้างแก๊สไฮโดรเจนซึง่ ระเบิดได้และบรรจุสารอิเล็คโตรไลท์
ทีเ่ ป็นสารพิษและเป็นกรดซัลฟูรคิ ทีก่ ดั กร่อนรุนแรง ดังนัน้ จึง ต้อง
ปฏิบัตตามขั้นตอนต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด
ระวังอย่าให้น้ำยาอีเล็กโตรไลท์เข้าตา หรือถูกผิวหนัง (จะทำ
ให้ผิวหนังเกิดอาการไหม้ และตาบอดได้)
ชาร์จแบตเตอรีใ่ นบริเวณทีม่ อี ากาศถ่ายเทได้สะดวก
เก็บแบตเตอรีใ่ ห้หา่ งไกลจากแหล่งของไฟ, ประกายไฟ, หรือ
เปลวไฟ (เช่น เครือ่ งเชือ่ มไฟฟ้า, ไฟแช็ค เป็นต้น)
ห้ามสูบบุหรีเ่ มือ่ ขณะชาร์จแบตเตอรี่ หรือถือแบตเตอรี่
เก็บรักษาแบตเตอรี่และสารอีเล็กโตรไลท์ให้ห่างมือเด็ก
หลีกเหลี่ยงการใช้ร่างกายสัมผัสสารอีเล็กโตรไลท์ เพราะจะ
ทำให้ผิวหนังเกิดอาการไหม้ และตาบอดได้
วิธีการแก้พิษเบื้องต้น กรณีผิวหนังภายนอกสัมผัสน้ำกรด
ในแบตเตอรี่
ผิวหนัง - ล้างด้วยน้ำสะอาด
ตา - ล้างด้วยน้ำสะอาดประมาณ 15 นาทีจนอาการระคาย
เคืองทุเลา และรีบไปพบแพทย์
วิธแี ก้พษิ (ภายใน)
ดื่มน้ำปริมาณมากๆ หรือดื่มนมแม็กเนเซียม,ไข่สด
หรือน้ำมันพืช และรีบไปพบแพทย์
1. เปิดเบาะ

2. ปลดสายรัด 1 ฝาครอบแบตเตอรีแ่ ละฝาครอบ 2
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การตรวจสอบและการชาร์จแบตเตอรี่
3. ถอด:
สายแบตเตอรี่
(ถอดออกจากขั้วแบตเตอรี่)
ข้อควรระวัง
อันดับแรกให้ถอดสายแบตเตอรีข่ ว้ั ลบ 1 ออกก่อนจาก
นัน้ จึงถอดสายขัว้ บวก 2 ออก
4. ถอด:
แบตเตอรี่ 3
5. ตรวจสอบ:
ขัว้ สายไฟแบตเตอรี่ 1
สกปรก → ทำความสะอาดด้วยแปรงลวด
6. ตรวจสอบ:
ชาร์จแบตเตอรี่
a. ต่อขัว้ พ็อกเก็ตเทสเตอร์ไปยังขัว้ แบตเตอรี่
สายขัว้ บวกพ็อกเก็ตเทสเตอร์ → ขัว้ บวกแบตเตอรี่
สายขัว้ ลบพ็อกเก็ตเทสเตอร์ → ขัว้ ลบแบตเตอรี่
หมายเหตุ :
สถานะในการชาร์จแบตเตอรีแ่ บบ MF สามารถตรวจสอบได้
โดยการวัดแรงเคลือ่ นไฟฟ้าแบตเตอรี่ เมือ่ ขัว้ บวกแบตเตอรีถ่ กู
ถอดออก
ไม่จำเป็นต้องชาร์จแบตเตอรี่ ถ้าแรงเคลือ่ นไฟฟ้าของแบตเตอรี่
มีอยู่ 12.8 โวลท์หรือมากกว่า
b. ตรวจสอบสถานะชาร์จแบตเตอรี,่ ดังแสดงในตัวอย่างดังนี้
ตัวอย่าง
c. วงจรเปิด แรงเคลือ่ นเท่ากับ 12 โวลท์
d. เวลาในการชาร์จ = 6.5 ชัว่ โมง
e. การชาร์จของแบตเตอรี่ = 20~30 %
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การตรวจสอบและการชาร์จแบตเตอรี่
7. ชาร์จ:
แบตเตอรี่
( ดูวธิ กี ารชาร์จดังรูป )

คำเตือน
ไม่ควรใช้วิธีชาร์จแบตเตอรี่แบบรวดเร็ว
ข้อควรระวัง
ห้ามเปิดแผ่นฝาแบตเตอรี่ออก
ไม่ควรใช้เครือ่ งชาร์จทีม่ อี ตั ราชาร์จสูง (High-rate battery
charger) เพราะจะป้อนกระแสไฟแอมแปร์สงู เข้าแบตเตอรีอ่ ย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดความร้อนสูงเกิน (Overheat)
และแผ่นธาตุในแบตเตอรี่เสียหายได้
ถ้าเป็นไปได้ ควรตัง้ การชาร์จในอัตราปกติบนเครือ่ งชาร์จ
แบตเตอรี่ อย่าใช้การโอเวอร์ชาร์จ (Overcharge)
ในการชาร์จแบตเตอรี่ ต้องแน่ใจว่าได้ถอดแบตเตอรี่
ออกจากตัวรถจักรยานยนต์แล้ว (ถ้าหากว่าจำเป็นต้อง
ทำการชาร์จบนรถจักรยานยนต์ ให้ถอดสายแบตเตอรี่
ขั้วลบออกจากขั้วแบตเตอรี่)
เพื่อลดโอกาสการเกิดประกายไฟ อย่าเสียบปลั๊กไฟ
เครือ่ งชาร์จจนกว่าจะต่อสายไฟชาร์จ เข้ากับแบตเตอรี่
เรียบร้อยแล้ว
ก่อนจะถอดตัวหนีบสายไฟชาร์จออกจากขัว้ แบตเตอรี่
ต้องแน่ใจว่าได้ปิดเครื่องชาร์จเรียบร้อยแล้ว
ต้องแน่ใจว่าตัวหนีบของสายชาร์จขบกับขั้วแบตเตอรี่
ได้เต็มหน้าสัมผัส ซึง่ จะไม่เกิดการช็อต (ลัดวงจร) อันจะ
ทำให้เกิดความร้อนที่บริเวณหน้าสัมผัสและสปริงของ
ตัวหนีบอ่อนจะเป็นสาเหตุให้เกิดประกายไฟได้
ถ้าสัมผัสแล้วรู้สึกว่าแบตเตอรี่ร้อนในระหว่างทำการ
ชาร์จให้ถอดสาย (ถอดปลั๊ก) เครื่องชาร์จและรอให้
แบตเตอรีเ่ ย็นแล้วค่อยต่อสาย (เสียบปลัก๊ ) ชาร์จแบตเตอรีใ่ หม่เพราะแบตเตอรีท่ ร่ี อ้ นสามารถทีจะระเบิดได้
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การตรวจสอบและการชาร์จแบตเตอรี่
จากภาพทีแ่ สดง, แบตเตอรีแ่ บบ MF จะสเถียรภาพหลังจาก
ชาร์จเสร็จแล้ว 30 นาที ดังนัน้ ก่อนวัดแรงเคลือ่ นไฟฟ้าต้อง
รอให้เวลาผ่านไป 30 นาที หลังจากชาร์จเสร็จแล้วจึงวัดแรง
เคลือ่ นไฟฟ้า

8. ติดตัง้ :
แบตเตอรี่ 3
9. หล่อลืน่ :
ขัว้ แบตเตอรี่
สารหล่อลืน่ ทีก่ ำหนด
จาระบีทเี ป็นฉนวนไฟฟ้า
10. ต่อ:
สายไฟแบตเตอรี่
(ต่อเข้ากับขั้วแบตเตอรี่)
ข้อควรระวัง
อันดับแรกให้ตอ่ สายแบตเตอรีข่ ว้ั บวก 1 ก่อนจากนัน้
จึงต่อสายขัว้ ลบ 2

11. ปิดฝาครอบแบตเตอรี่ 1 จากนัน้ รัดด้วยยางรัด 2
12. ปิดเบาะ
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การตรวจสอบฟิวส์
UASF0017

การตรวจสอบฟิวส์
ข้อควรระวัง
เพื่อหลีกเลี่ยงไฟฟ้าลัดวงจร, ให้ปรับสวิทช์ไปที่ “OFF”
เสมอ เมือ่ ตรวจสอบหรือเปลีย่ นฟิวส์
1. เปิดเบาะ
2. ปลดสายรัดฝาครอบแบตเตอรี่ 1 และเปิดฝาครอบ 2
3. ตรวจสอบ:
ฟิวส์
a. ต่อพ็อกเก็ตเทสเตอร์เข้ากับฟิวส์ เพื่อตรวจสอบความต่อ
เนื่องของกระแสไฟฟ้า
หมายเหตุ :
ตัง้ ค่าพิกดั การวัดบนพ็อกเก็ตเทสเตอร์เป็น “

Ω

x 1”

พ็อกเก็ตเทสเตอร์
90890-03112
b. ถ้าเข็มวัดบนพ็อกเก็ตเทสเตอร์ไม่ขยับหรือค่าเป็น “∞” ให้
เปลี่ยนฟิวส์ใหม่

4. เปลีย่ น:
ฟิวส์สีน้ำตาล
คำเตือน
อย่าใช้ฟวิ ส์ทม่ี ขี นาดของอัตราแอมแปร์ตา่ งไปจากทีก่ ำหนด
ไว้ การใช้ฟิวส์ผิดขนาดอัตราแอมแปร์ จะก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อระบบไฟฟ้า ซึ่งทำให้ระบบไฟแสงสว่างและ
ระบบจุดระเบิดทำงานผิดพลาด รวมทั้งอาจจะทำให้เกิด
ไฟไหม้ได้
5. ปิดฝาครอบ 1 และล๊อคขอเกีย่ วฝาครอบแบตเตอรี่ 2
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การเปลี่ยนหลอดไฟหน้า
UAS00182

การเปลี่ยนหลอดไฟหน้า
1. ถอด:
ชุดไฟหน้า
ดูจากหัวข้อ “การถอดชุดไฟหน้า”
2. ถอด:
ขัว้ หลอดไฟหน้า 1
3. ถอด:
หลอดไฟหน้า 2
หลอดไฟเสริม 3
คำเตือน
เนื่องจากหลอดไฟหน้าร้อนมาก ควรเลี่ยงจากการใช้มือ
สัมผัสหรือหลีกเลีย่ งการนำวัสดุไวไฟเข้าใกล้ จนกว่าหลอด
ไฟจะเย็นลงเสียก่อน
4. ประกอบ:
หลอดไฟหน้า
หลอดไฟเสริม

NEW

ข้อควรระวัง
หลีกเลีย่ งการสัมผัสส่วนทีเ่ ป็นแก้วของหลอดไฟเพือ่ ไม่ให้เปือ้ น
น้ำมัน มิฉะนั้นจะส่งผลต่อความโปร่งใสของหลอดแก้ว,
อายุการใช้งานของหลอดไฟสัน้ และความสว่างของหลอดไฟ
ไม่ดถี า้ หลอดไฟหน้าสกปรก ให้ทำความสะอาดหลอดไฟ
ให้ทว่ั โดยใช้ผา้ ชุบแอลกอฮอล์เช็ดหรือใช้ทนิ เนอร์เช็ด
5. ประกอบ:
ขัว้ หลอดไฟหน้า
6. ประกอบ:
ชุดไฟหน้า
ดูจากหัวข้อ “การประกอบชุดไฟหน้า”

3-45

การปรับตั้งลำแสงของไฟหน้า
UAS00186

การปรับตั้งลำแสงของไฟหน้า
1. ปรับตัง้ :
ลำแสงของไฟหน้า (แนวตัง้ )
a. เปิดฝาปิด 1
b. หมุนโบลท์ 2 ปรับในทิศทาง a เข้าหรือออก b
หมุนตามทิศทาง a
หมุนตามทิศทาง b
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ลำแสงของไฟหน้าจะลดลง
ลำแสงของไฟหน้าจะสูงขึ้น

เครื่องยนต์

การถอดเครื่องยนต์
UASF0018

เครื่องยนต์
การถอดเครื่องยนต์
หมายเหตุ :
อุปกรณ์ตอ่ ไปนี้ สามารถถอดได้ โดยไม่ตอ้ งยกเครือ่ งยนต์
ออกจากตัวรถ
ฝาสูบ
เสือ้ สูบ
ลูกสูบ
คลัทช์สตาร์ท
มอเตอร์สตาร์ท
คันสตาร์ท
สายพาน (V-belt)
พูเล่ยห์ น้า (ชุดที่ 1)
พูเล่ยห์ ลัง (ชุดที่ 2)
ชุดเฟืองส่งกำลัง
ชุดล้อหลัง
ปัม๊ น้ำมันหล่อลืน่
ชุดจานไฟ
น้ำมันหล่อลืน่
1. ถ่าย:
น้ำมันหล่อลืน่
ดูจากหัวข้อ “การเปลีย่ นถ่ายน้ำมันหล่อลืน่ ” ในบทที่ 3
ฝาครอบ
1. ถอด:
แผ่นวางเท้า
ดูจากหัวข้อ “การถอดบังลมหน้าและบังลมใน” ในบทที่ 3
สายไฟต่างๆ และกล่องอเนกประสงค์
1. ถอด:
กล่องอเนกประสงค์ 1
2. ถอดสาย :
ขัว้ สายแบตเตอรี่
ขัว้ สายรีเลย์สตาร์ท 1
ขัว้ มอเตอร์สตาร์ท
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การถอดเครื่องยนต์
คาร์บูเรเตอร์
1. คลาย:
โบลท์หม้อกรองอากาศ
ดูจากหัวข้อ “หม้อกรองอากาศ” ในบทที่ 5
ท่อไอเสีย
1. ถอด:
นัทท่อไอเสีย 1

2. ถอด:
โบลท์ทอ่ ไอเสีย 1
แหวนรอง
นัท
แหวนรอง
บูช๊ รอง
ท่อไอเสีย 2
โบลท์แผงยึดท่อไอเสีย 3
แหวนรอง
แผงยึดท่อไอเสีย 4
สายไฟและท่อ
1. ถอดสาย:
ท่อ A.I.S. 1

2. ถอด:
ท่อสุญญากาศ 1
ท่อหายใจฝาสูบ 2
ขัว้ แบตเตอรี่
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การถอดเครื่องยนต์
3. ถอด :
สายเบรคหลัง 1
แผงรองสายเบรคหลัง 2

โบลท์ยดึ โช๊คหลัง
1. ถอด:
ชุดฝาครอบกรองอากาศสายพาน CVT
2. ถอด :
โบลท์ตวั ล่างของโช๊คหลัง 1

ชุดเครื่องยนต์
1. ถอด:
นัทยึดแท่นเครือ่ ง 1
แหวนรอง
โบลท์ยดึ แท่นเครือ่ ง 2
ชุดเครือ่ งยนต์
คำเตือน
เพื่อความปลอดภัย ให้ใช้แท่นรองใต้รถ เพื่อป้องกัน
อันตรายจากรถล้ม
UASF0019

การติดตัง้ เครือ่ งยนต์
ตัวเครือ่ งยนต์
คำเตือน
เพื่อป้องกันอันตรายจากรถล้มในขณะติดตั้ง
ให้ใช้แท่นรองรถ
1. ติดตัง้ :
เครือ่ งยนต์
โบลท์ยดึ แท่นเครือ่ ง
แหวนรอง
นัทยึดแท่นเครือ่ ง
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59 Nm (5.9 m*kg)

การติดตั้งเครื่องยนต์
โบลท์ยดึ โช๊คหลัง
1. ประกอบ:
โบลท์ตัวล่างของโช๊คหลัง

16 Nm (1.6 m*kg)

2. ประกอบชุดหม้อกรองอากาศ
10 Nm (1.0 m*kg)

สายและท่อ
1. ต่อสาย:
ท่อสุญญากาศ
2. ติดตัง้ :
สายเบรคหลัง
ตัวยึดสายเบรคหลัง
สกรูยึดตัวยึดสายเบรคหลัง
7 Nm (0.7 m*kg)

3. ต่อ:
ท่อหายใจระบายอากาศฝาสูบ
ท่อสุญญากาศ
4. ปรับตัง้ :
ระยะฟรีคนั เบรคหลัง
ดูจากหัวข้อ “การปรับระยะฟรีคนั เบรคหลัง” ในบทที่ 3
ท่อไอเสีย
1. ติดตัง้ :
แผงยึดท่อไอเสีย 1 (เข้ากับท่อไอเสีย 2 )
โบลท์ทอ่ ไอเสียตัวบน 3 (ใส่ไว้โดยยังไม่ตอ้ งขันให้แน่น)
นัท 4
บูช๊ รอง 5
แหวนรอง 6
โบลท์ทอ่ ไอเสียตัวล่าง 7 (ใส่ไว้โดยยังไม่ตอ้ งขันให้แน่น)
แหวนรอง 8
นัท 9

หมายเหตุ:
ประกอบแหวนรอง 8 และนัท 9 ดังรูป
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การติดตั้งเครื่องยนต์
2. ประกอบ:
แผงยึดท่อไอเสีย (เข้ากับแคร้งขวา)
แหวนรอง
โบลท์แผงยึดท่อไอเสียตัวบน 10 (ขันยึดไว้ชว่ั คราว)
แหวนรอง
โบลท์แผงยึดท่อไอเสียตัวล่าง 11 (ขันยึดไว้ชว่ั คราว)
3. ขัน:
นัท 1
4. ขัน:
โบลท์แผงยึดท่อไอเสียตัวบน
โบลท์แผงยึดท่อไอเสียตัวล่าง
5. ขัน:
โบลท์ยึดท่อไอเสียตัวบน
โบลท์ยึดท่อไอเสียตัวล่าง

20 Nm (2.0 m*kg)
37 Nm (3.7 m*kg)
50 Nm (5.0 m*kg)
35 Nm (3.5 m*kg)

คาร์บูเรเตอร์
1. ประกอบ:
หม้อกรองอากาศ
ดูจากหัวข้อ “หม้อกรองอากาศ” ในบทที่ 5
2. ปรับตัง้ :
ระยะฟรีคนั เร่ง
ดูจากหัวข้อ “การปรับตัง้ ระยะฟรีคนั เร่ง” ในบทที่ 3

สายต่อและกล่องอเนกประสงค์
1. ต่อสาย:
ขั้วมอเตอร์สตาร์ท
ขัว้ สายรีเลย์สตาร์ท
ขัว้ สายแบตเตอรี่
ดูจากหัวข้อ “การประกอบบังลม” ในบทที่ 3
2. ประกอบ:
กล่องอเนกประสงค์
โบลท์กล่องอเนกประสงค์
4-5

9 Nm (0.9 m*kg)

การติดตั้งเครื่องยนต์
ฝาครอบ
1. ประกอบ:
แผ่นวางเท้า
ดูจากหัวข้อ “การประกอบบังลมหน้าและบังลมใน”
ในบทที่ 5
น้ำมันหล่อลืน่
1. เติม :
แคร้งเคส
ดูจากหัวข้อ “การเปลีย่ นถ่ายน้ำมันหล่อลืน่ ” ในบทที่ 3
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ฝาสูบ
UASF0023

ฝาสูบ
1
2
3
4
5
6
7

ฝาสูบ
หัวเทียน
โอริง
ฝาครอบวาล์ว
เฟืองขับเพลาลูกเบีย้ ว
แผ่นรอง
ยางรองโซ่ราวลิน้ (ด้านไอเสีย)

8
9
10
11
12
13
14
15

โอริง
ฝาครอบเพลาลูกเบีย้ ว
สลักเสาเสือ้ สูบ (Dawel pin)
ปะเก็น
ปะเก็น
โอริง
ท่อไอดี
แผ่นดักอากาศ
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16
17
18
19
20
21
22

แผ่นยาง
ตัวดันโซ่
ปะเก็น
แผงยึดคอยล์จดุ ระเบิด
คอยล์จดุ ระเบิด
พัดลมระบายความร้อน
ฝาครอบพัดลม

ฝาสูบ
UAS00225

การถอดฝาสูบ
1. ถอด:
เบาะ
ฝาครอบกลาง 1
ฝาครอบกลาง 2
กันตก
ฝาครอบท้าย
ฝาครอบข้าง(ซ้ายและขวา)
แผ่นวางเท้า
ดูจากหัวข้อ “การถอดบังลมหน้าและบังลมใน” ในบทที่ 3
2. ถอด :
แบตเตอรี่
ดูจากหัวข้อ “การตรวจสอบและการชาร์จแบตเตอรี่”
ในบทที่ 3
3. ถอด:
กล่องอเนกประสงค์
ดูจากหัวข้อ “การถอดเครือ่ งยนต์”
4. ถอด :
หม้อกรองอากาศ
ดูจากหัวข้อ “การหม้อกรองอากาศ” ในบทที่ 5
ชุดคาร์บเู รเตอร์
ดูจากหัวข้อ “คาร์บเู รเตอร์” ในบทที่ 5
5. ถอด :
ท่อไอเสีย
ดูจากหัวข้อ “การถอดเครือ่ งยนต์”
6. ถอด :
ปลัก๊ หัวเทียน 1
หัวเทียน 2
ชุดคอยล์จดุ ระเบิด 3
7. ถอด:
ท่อสุญญากาศ 1
ตัวยึดท่อหายใจฝาสูบ 2
ท่อไอดี 3
ท่อ A.I.S. 4
แผงยึดขดลวดจุดระเบิด 5
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ฝาสูบ
8. ถอด:
ฝาครอบวาล์ว (ด้านไอดี) 1
ฝาครอบวาล์ว (ด้านไอเสีย) 2
ฝาครอบเฟืองขับเพลาลูกเบีย้ ว 3 (พร้อมโอริง)

9. ถอด:
แผ่นยาง 1
แผ่นดัอากาศ (ซ้าย) 2
ฝาครอบพัดลม 3
ฝาครอบเสือ้ สูบ (ขวา) 4

10. ถอด:
ใบพัดลม 1

4-9

ฝาสูบ
11. จัดตำแหน่ง:
มาร์ค “ I ” รูป a บนล้อแม่เหล็ก ตรงกับจุด b
บนเสือ้ แคร้ง
a. หมุนเพลาข้อเหวีย่ งในทิศทางตามเข็มนาฬิกา
b. เมือ่ อยูท่ ต่ี ำแหน่งจุดศูนย์ตายบน (TDC) ในจังหวะอัด
ตัง้ ให้มาร์ค “ I ” ในรูป c ตรงกับจุด d บนฝาสูบ

12. คลาย:
โบลท์เฟืองขับเพลาลูกเบีย้ ว 1
หมายเหตุ :
ขณะทีจ่ บั ตัวล้อแม่เหล็กด้วยเครือ่ งมือ 2 ให้ทำการคลาย
โบลท์ 1
เครื่องมือจับล้อแม่เหล็ก
90890-01235
13. ถอด:
ตัวดันโซ่ 1
(พร้อมด้วยปะเก็น)

14. ถอด:
โบลท์เฟืองขับเพลาลูกเบีย้ ว 1
แผ่นรองเฟืองขับเพลาลูกเบีย้ ว 2
เฟืองขับเพลาลูกเบีย้ ว 3
โซ่ราวลิน้ 4
หมายเหตุ :
เพื่อป้องกันไม่ให้โซ่ราวลิ้นตกเข้าไปในห้องแคร้งให้ใช้สาย
หรือเส้นลวดร้อยดึงไว้
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ฝาสูบ
15. ถอด:
ชุดฝาสูบ
หมายเหตุ :
คลายโบลท์และนัทให้ถูกต้องตามลำดับที่แสดงไว้
คลายโบลท์และนัทตัวละ 1/2 รอบจนครบทุกตัว
จากนั้นจึงคลายออกให้หลุด

16. ถอด:
สลักเสือ้ สูบ 1
ปะเก็น 2
พลาสติกรองโซ่ราวลิน้ (ด้านท่อไอเสีย) 3

UAS00227

การตรวจสอบฝาสูบ
1. ขจัด:
คราบเขม่าในห้องเผาไหม้ (ใช้เกียงขูด)
หมายเหตุ :
อย่าใช้ของมีคมขูดเขม่า เพราะจะทำให้เกิดรอย
ร่องเกลียวหัวเทียน
บ่าวาล์ว
2. ตรวจสอบ:
ฝาสูบ
ชำรุดเสียหาย / เป็นรอยขูดขีด → เปลีย่ น
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ฝาสูบ
3. ตรวจวัด:
ความโก่งของฝาสูบ
ไม่ได้ตามค่ามาตรฐาน → ปาดผิวเสือ้ สูบใหม่ (ขัดผิวหน้า)
ค่าความโก่งสูงสุด
0.05 มม.
a. วางไม้บรรทัดวัดความเรียบของผิวฝาสูบ 1 และเกจวัด
ความหนา 2 ในทิศทางทะแยงมุมดังรูป
b. วัดค่าความโก่ง
c. ถ้าความโก่งเกินค่ามาตรฐาน ให้ทำการปาดผิวฝาสูบใหม่
ตามขัน้ ตอนดังต่อไปนี้
d. ใช้กระดาษทรายน้ำเบอร์ 400 ~ 600 ติดบนแผ่นเรียบ
แล้วจับฝาสูบขัดกระดาษทรายโดยขัดวนเป็นรูปตัวเลข 8
หมายเหตุ :
เพื่อให้ผิวหน้าฝาสูบเรียบสม่ำเสมอกัน ให้หมุนฝาสูบหลาย
ๆ ครัง้

การตรวจสอบพลาสติกรองโซ่ราวลิ้น
1. ตรวจสอบ:
พลาสติกรองโซ่ราวลิ้น (ด้านไอเสีย)
ชำรุดเสียหาย / สึกหรอ → เปลีย่ น
UAS00210

การตรวจสอบตัวดันโซ่ราวลิ้น
1. ตรวจสอบ:
ตัวดันโซ่ราวลิน้
แตกร้าว / ชำรุดเสียหาย → เปลีย่ น
a. ถอดจุกยางออก
b. กดปลายแกนตัวดันโซ่ แล้วใช้ไขควงตัวเล็ก 1 สอด
เข้าไปหมุนตามเข็มนาฬิกา
c. ดึงไขควงออก แล้วค่อยปล่อยมือจากการกดตัวดันโซ่
d. ต้องแน่ใจว่าแกนตัวดันโซ่สามารถเลือ่ นเข้า-ออกได้คล่อง
ถ้าเคลือ่ นทีฝ่ ดื ให้เปลีย่ นตัวดันโซ่ใหม่
e. ใส่ฝาจุกทีเ่ ป็นยาง
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ฝาสูบ
2. ตรวจสอบ:
ลูกเบีย้ ววัน-เวย์ (one-way cam)
แกนตัวดันโซ่
ชำรุดเสียหาย / สึกหรอ → เปลีย่ นชิน้ ส่วนทีบ่ กพร่อง

UAS00231

การประกอบฝาสูบ
ในการประกอบนั้น ให้ทำย้อนขั้นตอนการถอด
1. ประกอบ:
พลาสติกรองโซ่ราวลิน้ (ด้านไอเสีย) 1
สลักเสือ้ สูบ 2
ปะเก็น 3 NEW
2. ประกอบ:
ฝาสูบ
3. ตรวจขัน:
22 Nm (2.2 m*kg)
นัทฝาสูบ
โบลท์ฝาสูบ
10 Nm (1.0 m*kg)
หมายเหตุ :
หล่อลืน่ นัทฝาสูบด้วยน้ำมันหล่อลืน่
ขันนัทและโบลท์ฝาสูบตามลำดับการขันและทอร์ค
ทีถ่ กู ต้อง ในสองรอบดังรูป
ประกอบแหวนทองแดงทีส่ ตัทโบลท์ 4 และ 5
จากนัน้ ประกอบแหวนโลหะทีส่ ตัทโบลท์ 6 และ 7
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ฝาสูบ
4. ประกอบ:
เฟืองขับเพลาลูกเบีย้ ว 1
โซ่ราวลิน้ 2
a. หมุนให้ตวั “ I ” ทีม่ าร์ค a ตรงกับตำเหน่งมาร์ค b
บนฝาครอบแคร้ง
b. ตัง้ ให้ตวั “ I ” ทีม่ าร์ค c ให้ตรงกับจุด d บนฝาสูบ
c. ใส่โซ่ราวลิน้ เข้ากับเฟืองขับเพลาลูกเบีย้ ว แล้วประกอบ
เข้ากับเพลาลูกเบีย้ ว
หมายเหตุ :
ในการประกอบเฟืองขับเพลาลูกเบีย้ ว ต้องให้
โซ่ดา้ นไอเสีย ตึงเท่าทีจ่ ะทำได้
ตัง้ ให้เดือย e บนเฟืองเข้ากับร่องบนเพลาลูกเบีย้ ว
ข้อควรระวัง :
อย่าหมุนเพลาข้อเหวี่ยงในขณะติดตั้งเพลาลูกเบี้ยว
เพื่อไม่ให้ ตำแหน่งมาร์คผิด
d. ในขณะทีจ่ บั เพลาลูกเบีย้ ว ให้ขนั โบลท์ยดึ เฟือง
เพลาลูกเบีย้ วไว้ชว่ั คราวก่อน

5. ประกอบ:
ตัวดันโซ่ราวลิน้
a. ถอดจุกยางออก
b. กดปลายแกนตัวดันโซ่ แล้วใช้ไขควงตัวเล็ก 1 สอด
เข้าไปหมุนตามเข็มนาฬิกา
หมายเหตุ :
ต้องแน่ใจว่าแกนตัวดันโซ่หมุนในทิศทางตามเข็มนาฬิกา
c. ประกอบปะเก็นและตัวดันโซ่ 2 เข้ากับเสือ้ สูบ
คำเตือน
เปลี่ยนปะเก็นใหม่ทุกครั้ง
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ฝาสูบ
แรงบิดในการขันโบลท์ตัวดันโซ่
9 Nm (0.9 m*kg)
d. ใช้ไขควงตัวเล็ก 1 สอดเข้าไปทีป่ ลายตัวดันโซ่
แล้วหมุนทวนเข็มนาฬิกาให้ตวั ดันโซ่ทำงาน
จากนัน้ จึงปิดจุกยาง

6. ตรวจขัน:
โบลท์เฟืองเพลาลูกเบีย้ ว

30 Nm (3.0 m*kg)

ข้อควรระวัง :
ต้องแน่ใจว่าได้ขันโบลท์เฟืองเพลาลูกเบี้ยวตามแรงบิด
ที่กำหนดเพื่อป้องกันโบลท์คลายหลวมและก่อให้เกิด
อันตรายกับเครื่องยนต์
7. หมุน:
เพลาข้อเหวีย่ ง
(หมุนตามเข็มนาฬิกาหลาย ๆ ครัง้ )

8. ตรวจสอบ:
มาร์คตัว “ I ” ที่ a บนล้อแม่เหล็กตรงกับตำแหน่งมาร์ค
b บนฝาครอบแคร้ง
มาร์คตัว “ I ” ที่ c บนเฟืองขับเพลาลูกเบีย้ วตรงกับจุด
d บนฝาสูบ
ตำแหน่งไม่ตรง → ปรับตัง้
ดูวิธีการปรับตั้งจากขั้นตอนการประกอบขั้นต้น
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ฝาสูบ
9. ประกอบ:
ใบพัดลม
โบลท์ใบพัด
10. ประกอบ:
ฝาครอบเสือ้ สูบ (ด้านขวา)
ฝาครอบใบพัด 1
สกรูฝาครอบใบพัด 2

8 Nm (0.8 m*kg)

7 Nm (0.7 m*kg)

แผ่นดักอากาศ (ด้านซ้าย)
แผ่นยาง
11. ประกอบ:
ฝาครอบเฟืองเพลาลูกเบีย้ ว
โบลท์ฝาครอบเฟืองเพลาลูกเบีย้ ว
12. ประกอบ:
ฝาครอบวาล์วไอเสีย
ฝาครอบวาล์วไอดี

12 Nm (1.2 m*kg)
18 Nm (1.8 m*kg)

13. ประกอบ:
ท่อไอดี
ตัวยึดท่อหายใจฝาสูบ
โบลท์ท่อไอดี

10 Nm (1.0 m*kg)

14. ประกอบ:
ชุดคอยล์จดุ ระเบิด
สกรูชุดคอยล์จุดระเบิด

7 Nm (0.7 m*kg)
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ฝาสูบ
15. ประกอบ :
15 Nm (1.5 m*kg)
ปลัก๊ หัวเทียน
หัวเทียน
ท่อไอเสีย
ดูจากหัวข้อ “การถอดเครือ่ งยนต์”
ชุดคาร์บเู รเตอร์
ดูจากหัวข้อ “คาร์บเู รเตอร์” ในบทที่ 5
หม้อกรองอากาศ
ดูจากหัวข้อ “หม้อกรองอากาศ” ในบทที่ 5
กล่องอเนกประสงค์
แบตเตอรี่
ดูจากหัวข้อ “การตรวจสอบและการชาร์จแบตเตอรี่”
ในบทที่ 3
แผ่นวางเท้า
ฝาครอบข้าง(ซ้ายและขวา)
ฝาครอบกลาง 2
ฝาครอบกลาง 1
เบาะ
ดูจากหัวข้อ “การประกอบเบาะและฝาครอบข้าง” ใน
บทที่ 3
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เพลาลูกเบี้ยว
UASF0020

เพลาลูกเบี้ยว
1
2
3
4

นัทล็อค
สกรูปรับตัง้
กระเดือ่ งวาล์ว (ด้านไอดี)
กระเดือ่ งวาล์ว (ด้านไอเสีย)

5
6
7
8
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เพลากระเดือ่ งวาล์ว (ด้านไอดี)
เพลากระเดือ่ งวาล์ว (ด้านไอเสีย)
เพลาลูกเบีย้ ว
แผ่นกันเพลาลูกเบีย้ ว

เพลาลูกเบี้ยว
UASF0022

การถอดกระเดื่องวาล์วและเพลาลูกเบี้ยว
หมายเหตุ :
ก่อนทำการถอดกระเดื่องวาล์วและเพลาลูกเบี้ยว ให้ทำการ
ถอดฝาสูบก่อน
1. คลาย:
นัทล็อค 1
สกรูปรับตัง้ 2
2. ถอด:
แผ่นกันเพลาลูกเบีย้ ว 1

3. ถอด:
เพลากระเดือ่ งวาล์ว (ด้านไอดี)
เพลากระเดือ่ งวาล์ว (ด้านไอเสีย)
กระเดือ่ งวาล์ว (ด้านไอดี)
กระเดือ่ งวาล์ว (ด้านไอเสีย)
หมายเหตุ :
ถอดเพลากระเดือ่ งวาล์วด้วยค้อนเลือ่ น 1 และ
ลูกตุม้ น้ำหนักเลือ่ น 2
โบลท์ถอดสลักกระเดื่องวาล์ว
90890-01085
ลูกตุ้มน้ำหนัก
90890-01084
4. ถอด :
เพลาลูกเบีย้ ว 1
หมายเหตุ :
หมุนโบลท์ขนาด 8 มม. 2 เข้าทีป่ ลายเพลาลูกเบีย้ ว
แล้วดึงออก
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เพลาลูกเบี้ยว
UAS00205

การตรวจสอบเพลาลูกเบี้ยว
1. ตรวจสอบ:
ลอนลูกเบีย้ ว (Camshaft lobes)
กลายเป็นสีน้ำเงิน/เป็นรอยหลุม/เป็นรอยขูดขีด →
เปลี่ยนเพลาลูกเบี้ยว

2. ตรวจวัด:
ลอนลูกเบีย้ ว a และ b
ไม่ได้คา่ ตามมาตรฐาน → เปลีย่ นเพลาลูกเบีย้ ว
ความยาวลอนลูกเบี้ยว
ไอดี a 25.881~25.981 มม.
(ค่าจำกัดการซ่อม 25.780 มม.)
b 21.195~21.295 มม.
(ค่าจำกัดการซ่อม 21.095 มม.)
ไอเสีย a 25.841~25.941 มม.
(ค่าจำกัดการซ่อม 25.740 มม.)
b 21.050~21.150 มม.
(ค่าจำกัดการซ่อม 20.950 มม.)

3. ตรวจสอบ:
ช่องส่งน้ำมันในเพลาลูกเบีย้ ว
อุดตัน → ใช้ลมเป่าออก
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UAS0206

การตรวจสอบกระเดื่องวาล์วและแกนกระเดื่องวาล์ว
ใช้ขั้นตอนการปฏิบัติต่อไปนี้ ในการตรวจสอบกระเดื่องวาล์ว
และแกนกระเดื่องวาล์วทุกตัว
1. ตรวจสอบ:
กระเดือ่ งวาล์ว
ชำรุดเสียหาย / สึกหรอ → เปลีย่ น
2. ตรวจสอบ:
แกนกระเดือ่ งวาล์ว
กลายเป็นสีนำ้ เงิน / สึกหรอมากเกินไป / เป็นหลุม/
เป็นรอยขูด → เปลีย่ น หรือตรวจสอบระบบหล่อลืน่
3. ตรวจวัด:
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในกระเดือ่ งวาล์ว
ไม่ได้คา่ ตามมาตรฐานกำหนด → เปลีย่ น
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในกระเดือ่ งวาล์ว
10.000~10.015 มม.
(ค่าจำกัดการซ่อม 10.030 มม.)
4. ตรวจวัด:
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของแกนกระเดือ่ งวาล์ว
ไม่ได้คา่ ตามมาตรฐานกำหนด → เปลีย่ น
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของแกนกระเดือ่ งวาล์ว
9.981~9.991 มม.
(ค่าจำกัดการซ่อม 9.950 มม.)
5. คำนวณ:
ระยะห่างระหว่างกระเดือ่ งวาล์วกับแกนกระเดือ่ งวาล์ว
หมายเหตุ :
คำนวณระยะห่าง (Clearance) โดยนำค่าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกของแกนกระเดือ่ งวาล์วไปลบออกจากขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในกระเดื่องวาล์ว
ระยะห่างมากกว่า 0.08 มม. → เปลีย่ นชิน้ ส่วนทีเ่ สียหาย
ระยะห่างระหว่างกระเดือ่ งวาล์วกับแกนกระเดือ่ งวาล์ว
0.009~0.034 มม.
(ค่าจำกัดการซ่อม 0.08 มม.)
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UAS00207

ตรวจสอบซี่เฟืองเพลาลูกเบี้ยว (Camshaft sprocket)
1. ตรวจสอบ:
ซีเ่ ฟืองเพลาลูกเบีย้ ว (Camshaft sprocket)
สึกหรอมากกว่า 1/4 ของซีเ่ ฟือง a → เปลีย่ นเฟืองขับเพลาลูกเบี้ยว
a
b
1
2

ความสึกหรอ 1/4 ซีฟ่ นั
ถูกต้อง
โรลเลอร์ของโซ่ราวลิน้
เฟืองขับเพลาลูกเบีย้ ว

UAS00212

การตรวจสอบฝาครอบวาล์วและฝาครอบเฟือง
เพลาลูกเบี้ยว
ใช้ขั้นตอนการปฏิบัติต่อไปนี้ ในการตรวจสอบฝาครอบวาล์ว
ทัง้ สองข้าง และโอริง
1. ตรวจสอบ:
ฝาครอบวาล์ว
ฝาครอบเฟืองเพลาลูกเบีย้ ว
โอริง
ชำรุดเสียหาย / สึกหรอ → เปลีย่ นชิน้ ส่วนทีเ่ สียหาย

UAS00219

การประกอบเพลาลูกเบี้ยวและกระเดื่องวาล์ว
1. หล่อลืน่ :
จุดรองรับเพลาลูกเบีย้ ว (จุดประกับเพลา)
สารหล่อลื่นที่กำหนด
จาระบีอเนกประสงค์
(จาระบีโมลิปดินมั ไดซัลไฟด์)
2. ประกอบ:
ชุดเพลาลูกเบีย้ ว 1
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3. หล่อลืน่ :
แกนกระเดือ่ งวาล์ว 1
สารหล่อลื่นที่กำหนด
จาระบีโมลิบดินัมไดซัลไฟด์
4. ประกอบ:
กระเดือ่ งวาล์ว (ด้านไอเสีย)
กระเดือ่ งวาล์ว (ด้านไอดี)
แกนกระเดือ่ งวาล์ว (ด้านไอเสีย)
แกนกระเดือ่ งวาล์ว (ด้านไอดี)

5. ประกอบ:
แผ่นกันเพลาลูกเบีย้ ว 1
โบลท์ยดึ แผ่นกันเพลาลูกเบีย้ ว
12 Nm (1.2 m*kg)
หมายเหตุ :
ประกอบแผ่นกันเพลาลูกเบี้ยวโดยให้ผิวหน้าด้านที่มีรอบพับ
(คม) อยูด่ า้ นใน
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วาล์วและสปริงวาล์ว
วาล์วและสปริงวาล์ว
1
2
3
4
5
6
7

สลักล็อควาล์ว
แผ่นรองสปริงตัวบน
สปริงวาล์ว
ซีลก้านวาล์ว
แผ่นรองสปริงตัวล่าง
วาล์วไอดี
วาล์วไอเสีย
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วาล์วและสปริงวาล์ว
UASF0025

การถอดวาล์วและสปริงวาล์ว
หมายเหตุ :
ก่อนที่จะทำการถอดวาล์ว ให้ถอดฝาสูบ, กระเดื่องวาล์ว
และเพลาลูกเบี้ยวออกก่อน
ใช้ขั้นตอนการปฏิบัติต่อไปนี้ ในการถอดวาล์ว
และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ :
ก่อนทีจ่ ะทำการถอดชิน้ ส่วนภายในฝาสูบ (เช่น วาล์ว,
สปริงวาล์ว บ่าวาล์ว) ต้องแน่ใจว่าซีลวาล์วยังดี
1. ตรวจสอบ:
ซีลวาล์ว
รัว่ ทีบ่ า่ วาล์ว → ตรวจสอบหน้าวาล์ว, บ่าวาล์ว
และความกว้างของบ่าวาล์ว
ดูจากหัวข้อ “การตรวจสอบบ่าวาล์ว”

a. รินสารโซเวนต์บริสทุ ธิ์ a เข้าทีช่ อ่ งไอดีและทีช่ อ่ งไอเสีย
b. ตรวจสอบการรัว่ ของวาล์ว
หมายเหตุ :
จะต้องไม่มกี ารรัว่ ซึมออกทีบ่ า่ วาล์ว 1

2. ถอด:
สลักล็อควาล์ว 1
หมายเหตุ :
ถอดสลักล็อควาล์วโดยการกดสปริงวาล์วด้วยเครื่องมือกดสปริงวาล์ว 2
เครื่องมือกดสปริงวาล์ว
90890-01253
ปลอกกดสปริงวาล์ว
90890-01243
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3. ถอด:
แผ่นรองสปริงตัวบน 1
สปริงวาล์ว 2
ซีลก้านวาล์ว 3
แผ่นรองสปริงตัวล่าง 4
วาล์ว 5
หมายเหตุ :
ให้สังเกตจำตำแหน่งของแต่ละชิ้นส่วนให้ดี
เพื่อให้สามารถประกอบเข้าตำแหน่งเดิมอย่างถูกต้อง

UAS00239

การตรวจสอบวาล์วและปลอกวาล์ว
ใช้ขั้นตอนการปฏิบัติต่อไปนี้
ในการตรวจสอบวาล์วและปลอกวาล์วทั้งหมด
1. ตรวจวัด:
ระยะห่างระหว่างก้านวาล์วและปลอกวาล์ว
ระยะห่างระหว่างก้านวาล์วและปลอกวาล์ว =
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในของปลอกวาล์ว a ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของก้านวาล์ว b
ไม่ได้ตามค่ามาตรฐาน → เปลีย่ นปลอกวาล์ว
ระยะห่างระหว่างก้านวาล์วและปลอกวาล์ว
วาล์วไอดี
0.015~0.042 มม.
(ค่าจำกัดการซ่อม 0.080 มม.)
วาล์วไอเสีย 0.030~0.057 มม.
(ค่าจำกัดการซ่อม 0.110 มม.)
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2. เปลีย่ น:
ปลอกวาล์ว
หมายเหตุ :
เพือ่ ให้งา่ ยในการถอดวาล์วและการประกอบและเพือ่ รักษาให้คงทน
ให้เผาฝาสูบในเตาเผาทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 100 องศาเซลเซียส
a. ถอดปลอกวาล์วด้วยเครือ่ งมือถอดปลอกวาล์ว 1
b. ประกอบปลอกวาล์วตัวใหม่ด้วยเครื่องมือใส่ปลอกวาล์ว
2 และเครือ่ งมือถอดปลอกวาล์ว 1
c. หลังจากประกอบปลอกวาล์ว คว้านรูปลอกวาล์วด้วย
เครือ่ งคว้านปลอกวาล์ว 3 เพือ่ ให้ได้ระยะห่างระหว่าง
ก้านวาล์วและปลอกวาล์วตามค่ามาตรฐาน
หมายเหตุ :
หลังจากเปลี่ยนปลอกวาล์ว, ให้ทำการปาดผิวบ่าวาล์วใหม่
เครื่องมือถอดปลอกวาล์ว (5 มม.)
90890-04097
เครื่องมือประกอบปลอกวาล์ว (5 มม.)
90890-04098
เครื่องมือคว้านรูปลอกวาล์ว (5 มม.)
90890-04099
่
3. ขจัด:
คราบเขม่า
(ขจัดคราบเขม่าออกจากบ่าวาล์วและหน้าวาล์ว)
4. ตรวจสอบ:
หน้าวาล์ว
เป็นหลุม / สึกหรอ → กัด / เจียระไนหน้าวาล์วใหม่
ปลายก้านวาล์ว
หัวบาน / เส้นผ่านศูนย์กลางโตกว่าขนาดความโต
ของก้านวาล์ว → เปลีย่ นวาล์ว
5. ตรวจวัด:
ความหนาของบ่าวาล์ว
ไม่ได้ขนาดตามมาตรฐาน → เปลีย่ นวาล์ว
ความหนาของบ่าวาล์ว
วาล์วไอดี: 0.7 มม.
วาล์วไอเสีย: 1.0 มม.
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6. ตรวจวัด:
ความคด (โก่ง) ของก้านวาล์ว
ไม่ได้ขนาดตามมาตรฐาน → เปลีย่ นวาล์ว
หมายเหตุ :
เปลี่ยนวาล์วใหม่ให้ทำการเปลี่ยนปลอกวาล์วด้วย
ถ้าถอดวาล์วหรือเปลี่ยนวาล์วให้เปลี่ยนซีลวาล์วด้วย
ความคดของก้านวาล์ว
0.01 มม.
UAS00240

การตรวจสอบบ่าวาล์ว
ใช้ขั้นตอนการปฏิบัติต่อไปนี้
ในการตรวจสอบวาล์วและปลอกวาล์วทั้งหมด
1. ขจัด:
คราบเขม่า
(ขจัดคราบเขม่าออกจากบ่าวาล์วและหน้าวาล์ว)
2. ตรวจสอบ:
บ่าวาล์ว
เป็นหลุม / สึกหรอ → เปลีย่ นฝาสูบ
3. ตรวจวัด:
ความกว้างบ่าวาล์ว a
ไม่ได้ขนาดตามมาตรฐาน → เปลีย่ นฝาสูบ
ความกว้างของบ่าวาล์ว
วาล์วไอดี: 1.6 มม.
วาล์วไอเสีย: 1.6 มม.
a. ใส่ผงเคมีสนี ำ้ เงินทีห่ น้าวาล์ว b
b.ประกอบวาล์วเข้ากับฝาสูบ
c. กดวาล์วเข้าไปในปลอกวาล์วและบ่าวาล์วให้หน้าวาล์วชน
กับบ่าวาล์ว
d.วัดความกว้างบ่าวาล์ว
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หมายเหตุ :
ถ้าให้บ่าวาล์วและหน้าวาล์วแตะกันเกินหนึ่งครั้งจะทำให้สี
หลุดออกไป
่

4. ขัดถูหรือบด:
หน้าวาล์ว
บ่าวาล์ว
หมายเหตุ :
หลังจากทีท่ ำการเปลีย่ นฝาสูบหรือเปลีย่ นวาล์วและปลอกวาล์ว
จะต้องทำการขัดถูหน้าวาล์วและบ่าวาล์วทุกครั้ง

a. ใช้สารประกอบชนิดหยาบ (กากเพชร) a
ทาทีบ่ ริเวณหน้าวาล์ว
ข้อควรระวัง :
อย่าให้กากเพชรตกเข้าไปในช่องว่างระหว่างก้านวาล์ว
กับปลอกวาล์ว
b. ใช้สารหล่อลืน่ ชนิดน้ำมันโมลิบดินมั ไดซัลไฟด์
หล่อลืน่ ก้านวาล์ว
c. ประกอบวาล์วเข้ากับฝาสูบ
d. หมุนบดวาล์วจนกระทัง่ หน้าวาล์วสัมผัสกับบ่าวาล์ว
จากนัน้ ทำความสะอาดหน้าวาล์วและบ่าวาล์ว
ด้ามบดวาล์ว
90890-04101
หมายเหตุ :
เพื่อให้หน้าสัมผัสแนบกันดี ในขณะบดวาล์วให้
กระแทกเคาะเบา ๆ พร้อม ๆ กับหมุนไป-มา
e.ทากากเพชรที่บ่าวาล์ว แล้วทำการบดเหมือนกับ
ขั้นตอนข้างอีก
f.หลังจากทำครบทุกขั้นตอนแล้ว อย่าลืมทำความสะอาด
หน้าวาล์วและบ่าวาล์วให้ดี
g.ใส่ผงสีนำ้ เงินของช่างทีห่ น้าวาล์ว b
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h. ประกอบวาล์วเข้ากับฝาสูบ
i. กดวาล์วเข้าไปในปลอกวาล์วและบ่าวาล์วให้หน้าวาล์วชน
กับบ่าวาล์ว
j. วัดความกว้างบ่าวาล์ว c อีกครัง้ ถ้าความกว้าง
ของบ่าวาล์วยังไม่ได้ตามค่ามาตรฐาน
ให้ทำการบดวาล์วอีก
่
UAS00241

การตรวจสอบสปริงวาล์ว
ใช้ขั้นตอนการปฏิบัติต่อไปนี้ ในการตรวจสอบ
สปริงวาล์วทั้งหมด
1. วัด:
ความยาวสปริงอิสระ a
ไม่ได้คา่ ตามมาตรฐาน
เปลีย่ นสปริงวาล์ว

ความยาวของสปริงวาล์วอิสระ
สปริงวาล์วไอดี
35.44 มม.
(ค่าจำกัดการซ่อม 34.00 มม.)
สปริงวาล์วไอเสีย
35.44 มม.
(ค่าจำกัดการซ่อม 34.00 มม.)

2. ตรวจวัด:
แรงกดของสปริงวาล์ว a
ไม่ได้ขนาดตามมาตรฐาน
เปลีย่ นวาล์ว
b ความยาวทีป่ ระกอบแล้ว
แรงกดของสปริงวาล์ว (ประกอบเข้ากับวาล์ว)
สปริงวาล์วไอดีและไอเสีย
146~168 N ที่ 24.10 มม.
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3. ตรวจวัด:
ความเอียงของสปริงวาล์ว a
ไม่ได้ขนาดตามมาตรฐาน
เปลีย่ นวาล์ว
ความเอียงของสปริงวาล์ว
สปริงวาล์วไอดีและไอเสีย
2.5o / 1.5 มม.
UAS00245

การประกอบวาล์ว
ใช้ขั้นตอนการปฏิบัติต่อไปนี้ ในการประกอบวาล์วทั้งหมด
รวมทั้งชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง
1. ลบคม:
ปลายวาล์ว
(โดยใช้หนิ น้ำมัน (Oil stone)
2. หล่อลืน่ :
ก้านวาล์ว 1
ซีลก้านวาล์ว 2
(โดยใช้น้ำมันที่กำหนด)
สารหล่อลื่นที่กำหนด
น้ำมันโมลิบดินมั ไดซัลไฟด์
3. ประกอบ:
วาล์ว 1
แผ่นรองสปริงวาล์วตัวล่าง 2
ซีลก้านวาล์ว 3
NEW
สปริงวาล์ว 4
แผ่นรองสปริงวาล์วตัวบน 5
(ประกอบเข้ากับฝาสูบ)
หมายเหตุ :
การประกอบสปริงวาล์ว ให้สปริงด้านทีม่ รี ะยะพิทช์หา่ ง a
อยู่ด้านบน
b ระยะพิทช์ถ่ี
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4. ประกอบ:
สลักล็อควาล์ว 1
หมายเหตุ :
ประกอบสลักล็อควาล์วโดยปลอกกดสปริงวาล์วด้วยเครื่องมือ
กดสปริงวาล์ว 2
ปลอกกดสปริงวาล์ว
90890-01243

5. ประกอบสลักล็อควาล์วเข้ากับก้านวาล์วให้แน่น
เคาะทีป่ ลายวาล์วเบา ๆ ด้วยค้อนพลาสติก
ข้อควรระวัง :
การเคาะปลายวาล์วโดยใช้แรงมากเกินไปอาจจะทำให้วาล์ว
เสียหายได้
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เสื้อสูบและลูกสูบ
UASF0027

เสือ้ สูบและลูกสูบ
1
2
3
4
5

เสือ้ สูบ
ปะเก็นเสือ้ สูบ
สลักเสือ้ สูบ
แหวนตัวบน
แหวนตัวที่ 2

6
7
8
9
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แหวนน้ำมัน
ลูกสูบ
สลักลูกสูบ
คลิปล็อคสลักลูกสูบ

เสื้อสูบและลูกสูบ
UASF0028

การถอดเสื้อสูบและลูกสูบ
หมายเหตุ :
ก่อนทำการการถอดเสื้อสูบและลูกสูบให้ทำการถอด
ฝาสูบก่อน
1. ถอด:
เสือ้ สูบ 1
2. ถอด:
สลักเสือ้ สูบ 1
ปะเก็นเสือ้ สูบ 2

3. ถอด:
คลิปล็อคสลักลูกสูบ 1
สลักลูกสูบ 2
ลูกสูบ 3
ข้อควรระวัง :
ห้ามใช้ค้อนตอกเอาสลักลูกสูบออก
หมายเหตุ :
ก่อนถอดคลิปล็อคสลักลูกสูบ ให้ปิดห้องแคร้งด้วยผ้า
สะอาด เพื่อป้องกันไม่ให้คลิปล็อคตกลงไปในห้องแคร้ง
ก่อนถอดสลักลูกสูบ ให้ทำความสะอาดที่ร่องคลิปล็อค
สลักลูกสูบและรูสลักก่อน ถ้าทำความสะอาดทั้งสองบริเวณ
เรียบร้อยแล้วแต่ยังถอดสลักลูกสูบไม่ออก ให้ใช้ชุด
เครื่องมือดึงสลักลูกสูบ
4. ถอด:
แหวนตัวบน
แหวนตัวทีส่ อง
แหวนน้ำมัน
หมายเหตุ :
เมื่อถอดแหวนลูกสูบ ให้ถ่างปากแหวนโดยใช้นิ้ว
แล้วยกด้านใดด้านหนึ่งออกไปทางหัวลูกสูบ
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เสื้อสูบและลูกสูบ
UAS00255

การตรวจสอบกระบอกสูบและลูกสูบ
1. ตรวจสอบ:
ผนังลูกสูบ
ผนังกระบอกสูบ
เป็นรอยในแนวตัง้ → คว้านกระบอกสูบใหม่
หรือเปลี่ยนลูกสูบและแหวนลูกสูบทั้งชุด
2. ตรวจวัด:
ระยะห่างระหว่างลูกสูบและกระบอกสูบ
a. วัดขนาดกระบอกสูบ “C” ด้วยบอร์เกจ
หมายเหตุ :
วัดขนาดกระบอกสูบ “C” โดยวัดที่ระดับเดียวกันในทิศทาง
ด้านข้าง-ด้านข้างและด้านหน้า-ด้านหลัง (แนวกากบาท หรือ
X) แล้วนำมาคำนวณหาค่าเฉลีย่
ความโตกระบอกสูบ “C”
พิกดั ความเรียว “T”
พิกดั ความกลม “R”

50.000~50.010 มม.
0.05 มม.
0.05 มม.

“C” = ค่าทีม่ ากทีส่ ดุ ของ D1 หรือ D2
“T” = ค่าทีม่ ากทีส่ ดุ ของ D1 หรือ D2 - ค่าทีม่ ากทีส่ ดุ ของ
D5 หรือ D6
“R” = ค่าทีม่ ากทีส่ ดุ ของ D1, D3 หรือ D5 ค่าน้อยที่สุดของ
b.ถ้าค่าไม่ได้ตามมาตรฐาน ให้คว้านหรือเปลี่ยนเสื้อสูบ,
ลูกสูบและแหวนลูกสูบยกชุด
c. วัดเส้นผ่านศูนย์กลางของกระโปรงลูกสูบ “P”
โดยใช้ไมโครมิเตอร์
ระยะ a เท่ากับ 5 มม. จากขอบชายลูกสูบ
มาตรฐาน

ขนาดลูกสูบ “P”
49.970~49.985 มม.

d. ถ้าค่าไม่ได้ตามมาตรฐานลูกสูบและแหวนลูกสูบยกชุด
e. คำนวณหาระยะห่างระหว่างลูกสูบ-กระบอกสูบ
โดยใช้สตู รดังนี้
ระยะห่างระหว่างลูกสูบ-กระบอกสูบ =
ขนาดความโตกระบอกสูบ “C” ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของกระโปรงลูกสูบ “P”
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เสื้อสูบและลูกสูบ
ระยะห่างระหว่างลูกสูบ-กระบอกสูบ
0.020~0.035 มม.
(ค่าพิกดั การซ่อม 0.15 มม.)
f. ถ้าค่าไม่ได้ตามมาตรฐาน ให้คว้านหรือเปลี่ยนเสื้อสูบ,
ลูกสูบและแหวนลูกสูบยกชุด
UAS00263

การตรวจสอบแหวนลูกสูบ
1. ตรวจวัด:
ระยะห่างด้านข้างของแหวนลูกสูบ
ไม่ได้ขนาดตามมาตรฐาน → เปลีย่ นลูกสูบ
และแหวนลูกสูบยกชุด
หมายเหตุ :
ก่อนทำการวัดระยะห่างด้านข้างของแหวนลูกสูบ ให้ขจัด
คราบเขม่าที่ติดอยู่ในร่องแหวนและแหวนลูกสูบออกเสียก่อน
ระยะห่างระหว่างด้านข้างของลูกสูบ
แหวนตัวบน 0.03~0.07 มม.
(ค่าพิกดั การซ่อม 0.12 มม.)
แหวนตัวทีส่ อง 0.02~0.06 มม.
(ค่าพิกดั การซ่อม 0.11 มม.)
2. ประกอบ:
แหวนลูกสูบ
(ประกอบเข้ากับกระบอกสูบ)
หมายเหตุ :
จัดแหวนลูกสูบให้ได้ระดับด้วยการใช้หัวลูกสูบดันแหวน
เข้าในกระบอกสูบ
ระยะ a เท่ากับ 5 มม.
3. ตรวจวัด:
ระยะห่างปากแหวน
ไม่ได้คา่ ตามมาตรฐาน → เปลีย่ นแหวนลูกสูบ
หมายเหตุ :
ไม่สามารถวัดระยะห่างปากแหวนรางได้ ดังนัน้ ถ้าสังเกต
พบว่าเกิดการสึกหรอหรือแหวนรางยืดมากเกินไป
ให้เปลี่ยนใหม่ทั้งชุด
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ระยะห่างปากแหวนลูกสูบ
แหวนตัวบน
0.10~0.25 มม.
(ค่าพิกดั การซ่อม 0.50 มม.)
แหวนตัวที่สอง
0.10~0.25 มม.
(ค่าพิกดั การซ่อม 0.60 มม.)
แหวนตัวที่สอง
0.20~0.70 มม.
UAS00265

การตรวจสอบสลักลูกสูบ
1. ตรวจสอบ:
สลักลูกสูบ
เป็นสีนำ้ เงิน / เป็นร่อง → เปลีย่ นสลักลูกสูบ
แล้วตรวจสอบระบบหล่อลื่น

2. ตรวจวัด:
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสลักลูกสูบ a
ไม่ได้คา่ ตามมาตรฐาน → เปลีย่ นสลักลูกสูบ
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในรูสลักลูกสูบ
14.995~15.000 มม.
(ค่าพิกดั การซ่อม 14.975 มม.)
3. ตรวจวัด:
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในรูสลักลูกสูบ b
ไม่ได้คา่ ตามมาตรฐาน → เปลีย่ นลูกสูบ
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสลักลูกสูบ
15.002~15.013 มม.
(ค่าพิกดั การซ่อม 15.043 มม.)
4. คำนวณ:
ระยะห่างระหว่างสลักลูกสูบกับรูสลักลูกสูบ
ไม่ได้คา่ ตามมาตรฐาน → เปลีย่ นสลักลูกสูบและลูกสูบ
ทั้งชุด
ระยะห่างระหว่างสลักลูกสูบกับรูสลักลูกสูบ =
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในรูสลักลูกสูบ b ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสลักลูกสูบ a
ระยะห่างระหว่างสลักลูกสูบกับรูสลักลูกสูบ
0.002~0.018 มม.
(ค่าพิกดั การซ่อม 0.068 มม.)
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UAS00267

การประกอบลูกสูบและเสื้อสูบ
1. ประกอบ:
แหวนตัวบน 1
แหวนตัวทีส่ อง 2
แหวนน้ำมัน 3
แหวนรางตัวล่าง 4
แหวนรางตัวบน 5
หมายเหตุ :
ต้องแน่ใจว่าประกอบแหวนลูกสูบ โดยวางแหวนด้านที่มี
หมายเลข หรือชื่อผู้ผลิตหงายขึ้น

2. ประกอบ:
ลูกสูบ 1
สลักลูกสูบ 2
คลิปล็อคสลักลูกสูบ 3

NEW

หมายเหตุ :
ให้หยอดน้ำมันหล่อลื่นที่สลักลูกสูบ
ต้องแน่ใจว่าลูกศร a บนหัวลูกสูบชีไ้ ปทางท่อไอเสีย
ก่อนจะใส่คลิปล็อคสลักลูกสูบ ให้ใช้ผ้าสะอาดปิด (อุด)
ห้องแคร้งไว้ เพื่อป้องกันไม่ให้คลิปล็อคตกลงไป
ในห้องแคร้ง
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3. ประกอบ:
ปะเก็น 1 NEW
สลักเสือ้ สูบ 2
4. หล่อลืน่ :
ลูกสูบ
แหวนลูกสูบ
กระบอกสูบ
(โดยใช้น้ำมันหล่อลื่นที่กำหนด)
สารหล่อลื่นที่กำหนด
น้ำมันหล่อลืน่

5. จัดตำแหน่ง:
ปากแหวนลูกสูบ
a
แหวนตัวบน
b
แหวนราง (แหวนน้ำมัน) ตัวล่าง
c
แหวนน้ำมัน
d
แหวนราง (แหวนน้ำมัน) ตัวบน
e
แหวนตัวที่สอง
f
20 มม. (0.79 นิว้ )
A ช่องท่อไอเสีย
6. ประกอบ:
เสือ้ สูบ 1
หมายเหตุ :
ขณะที่กดแหวนลูกสูบด้วยมือหนึ่ง ใช้อีกมือหนึ่งใส่เสื้อสูบ
สอดโซ่ราวลิน้ และยางรองโซ่ราวลิน้ (ด้านไอดี)
เข้าช่องใส่โซ่ราวลิ้น
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ชุดสตาร์ทเท้า
UASF0033

ชุดสตาร์ทเท้า
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

แคล้มยึดท่อดักอากาศห้องสายพาน
ฝาครอบกรองอากาศห้องสายพาน
ฝาครอบไส้กรองอากาศห้องสายพาน
ซีลกันฝุน่ กรองอากาศห้องสายพาน
ไส้กรองอากาศห้องสายพาน
แผ่นป้องกันฝาครอบห้องสายพาน
สลัก (ของฝาครอบสายพาน)
ฝาครอบห้องสายพาน
คันสตาร์ท
ซีลน้ำมัน

11
12
13
14
15
16
17
18
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คลิปล็อค
แหวนรอง
เฟืองสตาร์ท
คลิปล็อคเฟืองสตาร์ท
บูช๊ รอง
สปริงสตาร์ท
แกนสตาร์ท
แผ่นกันแกนสตาร์ท

ชุดสตาร์ทเท้า
การถอดคันสตาร์ท
1. ถอด:
โบลท์แคล้มยึดท่อดักอากาศ 1
2. ถอด :
ท่อดักอากาศกรอง CVT
ชุดกรองอากาศชุด CVT
ดูจากหัวข้อ“การทำความสะอาดไส้กรองอากาศห้อง
สายพาน” ในบทที่ 3
3. ถอดสาย:
ท่อหายใจห้องแคร้ง 1
แผ่นป้องกันฝาครอบห้องสายพาน

4. ถอดสาย :
ตัวยึดสายน้ำมันล้น 1
ฝาครอบสายพาน 2
สลัก

การถอดแยกชิ้นส่วนแกนสตาร์ท
1. ถอด:
แผ่นกันแกนสตาร์ท 1
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2. ถอด:
เฟืองสตาร์ท 1
คลิปล็อคเฟืองสตาร์ท 2
หมายเหตุ :
หมุนคันสตาร์ททีต่ ดิ อยูก่ บั แกนสตาร์ท ตามทิศทางลูกศร a
แล้วถอดเฟืองสตาร์ทและคลิปล็อคเฟืองสตาร์ทออกพร้อมกัน
3. ถอด :
โบลท์คนั สตาร์ท
คันสตาร์ท
4. ถอด:
ซีลน้ำมัน 1
คลิป 2
แหวนรอง 3
5. ถอด:
แกนสตาร์ท 1
สปริงสตาร์ท 2
บูช๊ รอง 3

UAS00339

การตรวจสอบชุดสตาร์ท
1. ตรวจสอบ:
แกนสตาร์ท
เฟืองสตาร์ท
ชำรุดเสียหาย / สึกหรอ → เปลีย่ น
2. ตรวจสอบ:
สปริงสตาร์ท
ชำรุดเสียหาย / สึกหรอ → เปลีย่ น
3. ตรวจวัด:
แรงของคลิปเฟืองสตาร์ท
(ใช้ตาชั่งสปริงวัด)
ไม่ได้ตามค่ามาตรฐาน → เปลีย่ นคลิปเฟืองสตาร์ท
แรงของคลิปเฟืองสตาร์ท
1.0~3.0 N (0.10~0.30 kgf)
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UAS00340

การประกอบชุดสตาร์ท
1. ประกอบ:
บูช๊ รอง
สปริงสตาร์ท
แกนสตาร์ท
แหวนรอง
คลิปล็อค NEW
ซีลน้ำมัน NEW
หมายเหตุ :
ใส่คลิปล็อคลงไปในแกนสตาร์ทอย่างระมัดระวัง
ประกอบให้ปลายสปริงสตาร์ทด้านตรงเข้าร่องบาก 1
และ ด้านทีเ่ ป็นตะขอไปเกีย่ ว (จับ) กับเดือย 2 ทีแ่ สดง
ไว้ดงั รูป
2. ประกอบ:
คลิปเฟืองสตาร์ท
เฟืองสตาร์ท
แผ่นกันแกนสตาร์ท
สกรูแผ่นกันแกนสตาร์ท
9 Nm (0.9 m*kg)
การติดตั้งชุดสตาร์ท
สำหรับขั้นตอนการประกอบ, ให้ปฏิบัติย้อนขั้นตอนการถอด
1. ประกอบ:
สลัก
ฝาครอบห้องสายพาน
ตัวยึดสายน้ำมันล้น (ท่อระบาย)
โบลท์ฝาครอบห้องสายพาน
10 Nm (1.0 m*kg)
ข้อควรระวัง :
อัดจาระบี(0.5-1.0 cm3 ) เข้าไปในร่องด้านในแบริง่ ลูกปืน
ที่อยู่ภายในฝาครอบห้องสายพานก่อนทำการประกอบ
2. ประกอบ:
คันสตาร์ท 1
โบลท์คนั สตาร์ท

12 Nm (1.2 m*kg)

หมายเหตุ :
การติดตัง้ คันสตาร์ท ต้องจัดให้รอ่ ง a ของคันสตาร์ท
ตรงกับตำแหน่งมาร์ค b บนฝาครอบห้องสายพาน
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3. ประกอบ:
แผ่นป้องกันฝาครอบห้องสายพาน
สกรูแผ่นป้องกันฝาครอบห้องสายพาน
7 Nm (0.7 m*kg)
4. ติดตัง้ :
ฝาครอบห้องสายพาน
ดูจากหัวข้อ
“การทำความสะอาดไส้กรองอากาศห้องสายพาน”
ท่อดักอากาศห้องสายพาน
โบลท์ท่อดักอากาศห้องสายพาน
2 Nm (0.2 m*kg)
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UASF0030

สายพานขับ
สายพาน วี, ชุดพูเลย์หน้า และพูเลย์หลัง
1
2
3
4
5
6
7

โอริง
เสือ้ คลัทช์
ผ้าคลัทช์
สปริง
ปลอกรองสปริง
ซีลน้ำมัน
โอริง

8
9
10
11
12
13
14

ล้อพูเลย์หลังตัวนอก
ล้อพูเลย์หลังตัวใน
สลักนำร่อง
สายพาน
แหวนกะทะ
คลัทช์วนั -เวย์ สตาร์ท
แหวนรองแฉก
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15
16
17
18
19
20
21
22

ล้อพูเล่ยห์ น้าตัวนอก
บูช๊ รอง
ซีลน้ำมัน
ล้อพูเลย์หน้าด้านทีเ่ ลือ่ นได้
ตุม้ น้ำหนัก
แผ่นเลือ่ น
พลาสติกสวมร่องแผ่นเลือ่ น
ปะเก็น
* จาระบี Shell Dolium grease R®
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UAS00318

การถอดชุดพูเล่ย์หลังและสายพาน
(Removing of the secondary pulley and belt)
1. ถอด:
ฝาครอบห้องสายพาน
ดูจากหัวข้อ “ชุดสตาร์ทเท้า”

2. ถอด:
โอริง 1
นัทของชุดพูเล่ยห์ ลัง 2
เสือ้ คลัทช์ 3
หมายเหตุ :
ขณะที่จับเสื้อคลัทช์ด้วยเครื่องมือจับล้อพูเล่ย์ 4
ให้คลายนัท ของชุดพูเล่ยห์ ลัง
เครื่องมือจับล้อพูเล่ย์
90890-01701

3. ถอด:
นัทผ้าคลัทช์

ข้อควรระวัง
อย่าเพิง่ ถอดนัทคลัทช์ตวั ใน ในขัน้ ตอนการปฏิบตั นิ ้ี
หมายเหตุ :
ขณะทีจ่ บั ผ้าคลัทช์ดว้ ยเครือ่ งมือจับล้อแม่เหล็ก 1
ให้คลายนัทผ้าคลัทช์หนึง่ รอบ ด้วยประแจ 2

เครื่องมือจับล้อแม่เหล็ก
90890-01235
ประแจล็อคนัท
90890-01348
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4. ถอด:
ชุดพูเล่ยห์ ลัง 1
สายพาน วี 2
หมายเหตุ :
ดึงล้อเลือ่ นพูเล่ยอ์ อกดังรูป, ถอดสายพาน วี ออกพร้อมกับ
พูเล่ยห์ ลัง 1 , จากนัน้ จึงถอดสายพาน 2 ออกจาก
พูเล่ยห์ น้า

UASF0031

การถอดชุดพูเล่ย์หน้า
(Removing of the primary pulley)
1. ถอด:
นัทของชุดพูเล่ยห์ น้า 1
แหวนรองสปริง
คลัทช์สตาร์ทวัน-เวย์
แหวนรองแฉก
ล้อพูเล่ยห์ น้าตัวนอก 2
แหวนรอง
ล้อพูเล่ยห์ น้าตัวใน
หมายเหตุ :
ขณะที่จับผ้าคลัทช์ด้วยเครื่องมือจับล้อแม่เหล็ก 3
ให้คลายนัทชุดพูเล่ย์หน้า
เครื่องมือจับล้อแม่เหล็ก
90890-01701

2. ถอด:
ปะเก็น 1
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3. ถอด:
พลาสติกสวมร่องแผ่นเลือ่ น 1
แผ่นเลือ่ น 2
ตุม้ น้ำหนัก 3
บูช๊ รอง 4
ซีลน้ำมัน

UAS00319

การถอดแยกชิน้ ส่วนพูเล่ยช์ ดุ ที่ 2
(Disassembling the secondary pulley)
1. ถอด:
นัทยึดเสือ้ คลัทช์ตวั ใน 1
สปริง
หมายเหตุ :
ประกอบเครือ่ งมือจับสปริงคลัทช์ 2 เข้ากับชุดพูเล่ยห์ ลัง
ดังรูป จากนัน้ กดสปริง แล้วถอดนัทผ้าคลัทช์
เครื่องมือจับสปริงคลัทช์
90890-01337

2. ถอด:
ปลอกรองสปริง
3. ถอด:
สลักนำร่อง 1
ล้อพูเล่ยห์ ลังตัวนอก
ล้อพูเล่ยห์ ลังตัวใน
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UAS00290

การตรวจสอบเสื้อคลัทช์
1. ตรวจสอบ:
เสือ้ คลัทช์
ชำรุดเสียหาย / สึกหรอ → เปลีย่ น
2. ตรวจวัด:
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของเสือ้ คลัทช์ a
ไม่ได้คา่ ตามมาตรฐานกำหนด → เปลีย่ นเสือ้ คลัทช์
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในเสื้อคลัทช์
112 มม.
(ค่าพิกดั ซ่อม 112.5 มม.)
UAS00291

การตรวจสอบแผ่นคลัทช์
ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้ ในการตรวจสอบแผ่นคลัทช์ทุกแผ่น
1. ตรวจสอบ:
ผ้าคลัทช์
ชำรุดเสียหาย/สึกหรอ → เปลี่ยนแผ่นคลัทช์และสปริงทั้งชุด
บริเวณทีเ่ ป็นมันวาว → ขัดด้วยกระดาษทราย
หมายเหตุ :
หลังจากทำการขัดบริเวณที่เป็นมันวาวแล้ว ให้ใช้ผ้าสะอาด
เช็ดทำความสะอาด
2. ตรวจวัด:
ความหนาของผ้าคลัทช์ a
ไม่ได้คา่ ตามมาตรฐานกำหนด → เปลีย่ นผ้าคลัทช์
และสปริงทั้งชุด
ความหนาของผ้าคลัทช์
3.7 มม.
(ค่าพิกดั ซ่อม 1.0 มม.)
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UAS00320

การตรวจสอบสายพาน
1. ตรวจสอบ:
สายพาน 1
แตกหัก/ชำรุดเสียหาย/สึกหรอ → เปลีย่ น
มีคราบจาระบี/น้ำมัน → ทำความสะอาดชุดพูเล่ยต์ วั หน้า
และชุดพูเล่ยต์ วั หลัง
2. ตรวจวัด:
ความกว้างของสายพาน a
ไม่ได้คา่ ตามมาตรฐานกำหนด → เปลีย่ น
ความกว้างของสายพาน
18.2 มม.
(ค่าพิกดั ซ่อม 17.2 มม.)

UAS00321

การตรวจสอบตุ้มน้ำหนักชุดพูเล่ย์หน้า
(Checking the primary pulley weights)
ใช้ขั้นตอนการปฏิบัติต่อไปนี้ ในการตรวจสอบตุ้มน้ำหนัก
ของชุดพูเล่ย์หน้าทั้งหมด
1. ตรวจสอบ:
ตุม้ น้ำหนักของชุดพูเล่ยห์ น้า
แตกหัก / ชำรุดเสียหาย / สึกหรอ → เปลีย่ น

2. ตรวจวัด:
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกตุม้ น้ำหนักชุดพูเล่ยห์ น้า a
ไม่ได้คา่ ตามมาตรฐานกำหนด → เปลีย่ น
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกตุม้ น้ำหนักพูเล่ยห์ น้า
18.0 มม.
(ค่าพิกดั ซ่อม 17.5 มม.)

UAS00322

การตรวจสอบชุดพูเล่ย์หลัง
(Checking the secondary pulley)
1. ตรวจสอบ:
ล้อพูเล่ยห์ ลังตัวใน
ล้อพูเล่ยห์ ลังตัวนอก
แตกหัก/ชำรุดเสียหาย/สึกหรอ → เปลี่ยนชุดพูเล่ย์หลัง
ทั้งชุด
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2. ตรวจสอบ:
ร่องลูกเบีย้ ว (Torque cam groove) 1
ชำรุดเสียหาย/สึกหรอ → เปลี่ยนชุดพูเล่ย์หลังทั้งชุด
3. ตรวจสอบ:
สลัก 2
ชำรุดเสียหาย/สึกหรอ → เปลี่ยนชุดพูเล่ย์หลังทั้งชุด

4. ตรวจสอบ:
ความยาวสปริงอิสระ
ไม่ได้คา่ ตามมาตรฐานกำหนด → เปลี่ยนสปริง
ความยาวสปริงอิสระ
74.3 มม.
(ค่าพิกดั ซ่อม 70.6 มม.)

การประกอบชุดพูเล่ย์หน้า
1. ทำความสะอาด :
ร่องเพลาล้อพูเล่ยห์ ลังตัวใน
ร่องเพลาล้อพูเล่ยห์ ลังตัวนอก
บูช๊ รอง
ตุม้ น้ำหนัก
2. ประกอบ:
ซีลน้ำมัน
3. หล่อลืน่ :
ล้อพูเล่ยห์ น้าตัวใน
บูช๊ รอง
สารหล่อลื่นที่กำหนด
จาระบี Shell Dolium grease R®
หมายเหตุ :
หยอดจาระบีที่ร่องแกนล้อพูเล่ย์ และทาจาระบีที่ผิว
ด้านในของแกนล้อพูเลย์

ข้อควรระวัง
อย่าให้จาระบีเปื้อนบริเวณพื้นผิวของพูเล่ย์ (ผิวที่จะ
สัมผัสกับสายพาน) ถ้ามีจาระบีเปื้อนให้ใช้ผ้าชุบแอลกอ
ฮอล์เช็ดออก
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4. ประกอบ:
ตุม้ น้ำหนัก 1
บูช๊ รอง 2
พลาสติกสวมร่องแผ่นเลือ่ น 3
แผ่นเลือ่ น 4

5. ประกอบ:
ล้อพูเล่ยห์ น้าตัวใน 1
หมายเหตุ :
ในการประกอบล้อพูเล่ย์หน้าตัวใน ให้สอดนิ้วไปจับ
แผ่นเลือ่ นไว้ เพือ่ ป้องกันตุม้ น้ำหนักตกหล่น

6. ประกอบ:
ล้อพูเล่ยห์ น้าตัวนอก 1
แหวนรองแฉก 2
ชุดคลัทช์วนั -เวย์สตาร์ท 3
แหวนรองสปริง 4
นัทพูเล่ยห์ น้า 5
48 Nm (4.8 m*kg)
หมายเหตุ :
ประกอบแหวนรองสปริง 4 ตามทีแ่ สดงในรูป
ขณะที่จับจานล้อแม่เหล็กด้วยเครื่องมือจับล้อแม่เหล็ก
ให้ทำการขันนัทพูเล่ย์หน้าให้แน่น
เครื่องมือจับล้อพูเล่ย์
90890-001701
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UAS00324

การประกอบชุดพูเล่ย์หลัง
1. หล่อลืน่ :
ร่องเพลาล้อพูเล่ยห์ ลังตัวใน 1
ร่องเพลาล้อพูเล่ยห์ ลังตัวนอก 2
ซีลน้ำมัน
ลูกปืน (พร้อมกับทาจาระบีทก่ี ำหนด)
สารหล่อลื่นที่กำหนด
จาระบี Shell Dolium grease R®

ข้อควรระวัง
อย่าให้จาระบีหรือสารหล่อลื่นใด ๆ เปื้อนผิวของล้อ
พูเล่ย์ ถ้าหากเปื้อนต้องเช็ดทำความสะอาดด้วย
แอลกอฮอล์

2. ประกอบ:
ซีลน้ำมัน
ล้อพูเล่ยห์ ลังตัวนอก 1
ล้อพูเล่ยห์ ลังตัวใน 2
หมายเหตุ :
ประกอบพูเล่ยตัวนอกของชุดพูเลย์หลังเข้ากับพูเล่ย์
หลังตัวใน 2 โดยใช้หวั ตอกซีล 3
หัวตอกซีล
90890-01384
3. หล่อลืน่ :
ผิวภายในร่องเพลาล้อพูเล่ยห์ ลัง
(ใช้สารหล่อลื่นที่กำหนด)
สารหล่อลื่นที่กำหนด
จาระบี Shell Dolium grease R®
หมายเหตุ :
อัดจาระบี Shell Dolium grease R® เข้าภายในร่องแกน
พูเล่ยห์ ลังตัวใน 3 ซี.ซี.
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4. ประกอบ:
สลัก 1

5. หล่อลืน่ :
ร่องสลัก 1
โอริง 2 NEW
(โดยใช้สารหล่อลื่นที่กำหนด)
สารหล่อลื่นที่กำหนด
จาระบี Shell Dolium grease R®
หมายเหตุ :
อัดจาระบี Shell Dolium grease R® เข้าภายในร่องสลัก 1 ซี.ซี.

6. ประกอบ:
แผ่นรองสปริง 1

ข้อควรระวัง
อย่าให้จาระบีเปือ้ นบริเวณพืน้ ผิว a และ b
ของพูเล่ย์ ถ้ามีจาระบีเปื้อนให้ใช้ผ้าชุบแอลกอฮอล์
เช็ดออก
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7. ประกอบ:
สปริง
เสือ้ คลัทช์ตวั ใน 1
หมายเหตุ :
ใช้เครือ่ งมือจับสปริงคลัทช์ 2 จับชุดพูเล่ยห์ ลังดังรูป
จากนัน้ กดสปริงและขันนัทผ้าคลัทช์ 3
ประกอบนัทผ้าคลัทช์ด้านที่ขอบนัทคม(แหลม)
เข้าหาชุดผ้าคลัทช์
เครื่องมือจับสปริงคลัทช์
90890-01337

UAS00325

การประกอบสายพานขับเคลื่อน
สำหรับขั้นตอนการประกอบ ให้ปฏิบัติย้อนขั้นตอนการถอด
1. ประกอบ:
ปะเก็น 1
NEW
สายพาน 2
พูเล่ยห์ ลัง 3

ข้อควรระวัง
หมายเหตุ :
ระวังอย่าให้จาระบีเปื้อนสายพาน, ชุดพูเล่ย์หลัง
หมายเหตุ :
การประกอบสายพาน จะต้องให้ลกู ศร a ชีไ้ ปข้างหน้า
ประกอบสายพาน วี เข้าทีช่ ดุ พูเล่ยห์ น้าก่อน จากนัน้
จึงประกอบชุดพูเล่ยห์ ลัง 3 พร้อมกับสายพาน 2
ในการประกอบชุดพูเล่ย์หลัง ระวังอย่าให้จาระบีเปื้อน
แกนเฟืองขับ
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สายพานขับ
2. ประกอบ:
นัทผ้าคลัทช์ 1

55 Nm (5.5 m*kg)

หมายเหตุ :
ขณะที่จับผ้าคลัทช์ด้วยเครื่องมือจับล้อแม่เหล็ก 1
ให้ขนั นัทผ้าคลัทช์ดว้ ยประแจล็อคนัท 2
เครื่องมือจับล้อแม่เหล็ก
90890-01235
ประแจ + ลูกบ๊อก
90890-01493

3. จัดตำแหน่ง:
สายพาน 1
หมายเหตุ :
จัดตำแหน่งสายพานในชุดพูเล่ยห์ น้า 2 (เมือ่ พูเล่ยอ์ ยูใ่ น
ตำแหน่งทีพ่ เู ล่ยถ์ า่ งออกกว้างทีส่ ดุ ) และในชุดพูเล่ยห์ ลัง 3
(เมื่อพูเล่ย์ อยู่ในตำแหน่งที่พูเล่ย์บีบเข้าแคบที่สุด)

4. ประกอบ:
เสือ้ คลัทช์ 1
นัทพูเล่ยห์ ลัง 2
โอริง

40 Nm (4.0 m*kg)

หมายเหตุ :
ให้ขนั นัทชุดพูเล่ยห์ ลังด้วยเครือ่ งมือจับพูเล่ย์ 3
เครื่องมือจับล้อพูเล่ย์
90890-01701

4-57

คลัทช์สตาร์ท
UAS00341

คลัทช์สตาร์ท
1
2
3
4
5
6
7

แผ่นรองเฟืองสะพาน
เฟืองสะพาน
แกนเฟืองสะพาน
ชุดคลัทช์สตาร์ท
คลิปล็อค
เฟืองสตาร์ท
ลูกปืน
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คลัทช์สตาร์ท
UAS00344

การถอดชุดคลัทช์สตาร์ท
1. ถอด:
ฝาครอบสายพาน
ดูจากหัวข้อ “คันสตาร์ท”
ล้อพูเล่ยห์ น้าตัวใน
ดูจากหัวข้อ “สายพานขับ”

2. ถอด:
ชุดคลัทช์สตาร์ท 1
แผ่นรองเฟืองสะพาน 2
แหวนรอง
เฟืองสะพาน 3
แหวนรอง
3. ถอด:
คลิปล็อค 1
เฟืองสตาร์ท 2

UAS00348

การตรวจสอบคลัทช์สตาร์ท
1. ตรวจสอบ:
เฟืองสะพาน
เฟืองสตาร์ท
ชุดคลัทช์สตาร์ท
เป็นเสีย้ น/เป็นหนามคม/หยาบ/สึกหรอ → เปลีย่ นชิน้ ส่วน
ที่เสียหาย
2. ตรวจสอบ:
ผิวสัมผัสที่เฟืองสตาร์ทขบกัน
ชำรุดเสียหาย/เป็นหลุม/สึกหรอ → เปลีย่ นเฟืองสตาร์ท
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คลัทช์สตาร์ท
3. ตรวจสอบ:
การทำงานของคลัทช์สตาร์ท
a. ประกอบเฟืองสตาร์ท 1 เข้ากับคลัทช์สตาร์ท 2
และล็อคคลัทช์สตาร์ท
b.เมือ่ หมุนเฟืองสตาร์ทตามทิศทาง A ชุดคลัทช์สตาร์ท
และเฟืองสตาร์ทจะขบกัน ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามที่กล่าว
ชุดคลัทช์สตาร์ทอาจจะเสียหาย จะต้องเปลี่ยน
ชุดคลัทช์สตาร์ท
c. เมือ่ หมุนเฟืองสตาร์ทตามทิศทาง B จะหมุนได้อสิ ระ
ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามที่กล่าว ชุดคลัทช์สตาร์ท
อาจจะเสียหาย จะต้องเปลี่ยนชุดคลัทช์สตาร์ท
UAS00355

การประกอบชุดคลัทช์สตาร์ท
1. ตรวจสอบ:
เฟืองสตาร์ท 1
ชุดคลัทช์สตาร์ท 2
หมายเหตุ :
หยอดน้ำมันหล่อลืน่ (Molybdenum disulfide oil) เล็กน้อย
เข้าที่บริเวณดังรูป
ในการประกอบชุคลัทช์สตาร์ท ให้หมุนเฟืองสตาร์ท
ตามทิศทางดังรูป
สารหล่อลื่นที่กำหนด
น้ำมันโมลิปดินัมไดซัลไฟด์
2. ประกอบ:
แผ่นรองเฟืองสะพาน
โบลท์แผ่นรองเฟืองสะพาน
10 Nm (1.0 m*kg)
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ชุดจานไฟ
ชุดจานไฟ( เอ. ซี. แมกนีโต)
1
2
3
4

ชุดขดลวดสเตเตอร์
ขดลวดปิกอัพ (ขดลวดพัลเซอร์)
แผงขดลวดพัลเซอร์
ล้อแม่เหล็ก
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ชุดจานไฟ
UAS00346

การถอดชุดจานไฟ
1. ถอด:
หม้อกรองอากาศ
ดูจากหัวข้อ “หม้อกรองอากาศ” ในบที่ 5
2. ถอด:
ฝาครอบใบพัดลม
ใบพัดลม
ดูจากหัวข้อ “ฝาสูบ”
3. ถอด:
นัทล้อแม่เหล็ก 1
แหวนรอง
หมายเหตุ :
ขณะทีจ่ บั ล้อแม่เหล็ก 2 ด้วยเครือ่ งมือจับล้อแม่เหล็ก 3
ให้ทำการคลายนัทล้อแม่เหล็ก
ตัวจับล้อแม่เหล็ก
90890-01235

4. ถอด:
ล้อแม่เหล็ก 1
(โดยใช้ตวั ดูดล้อแม่เหล็ก 2 )
ลิม่
ตัวดูดล้อแม่เหล็ก
90890-01189

5. ถอด:
ชุดขดลวดสเตเตอร์ 1
แผงขดลวดปิคอัพ (หรือแผงขดลวดพัลเซอร์) 2
ขดลวดปิคอัพ (หรือขดลวดพัลเซอร์) 3
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ชุดจานไฟ
UAS00354

การประกอบชุดจานไฟ
สำหรับการประกอบ ให้ปฏิบัติย้อนขั้นตอนการถอด
1. ประกอบ:
ชุดขดลวดสเตเตอร์ 1
11 Nm (1.1 m*kg)
โบลท์ชุดขดลวดสเตเตอร์
ขดลวดปิคอัพ (หรือขดลวดพัลเซอร์)
แผงขดลวดปิคอัพ (หรือแผงขดลวดพัลเซอร์) 2
สกรูแผงขดลวดปิคอัพ (หรือแผงขดลวดพัลเซอร์)
7 Nm (0.7 m*kg)
หมายเหตุ :
สอดสายของชุดขดลวดสเตเตอร์ลอดใต้แผงขดลวดปิคอัพ
(หรือแผงขดลวดพัลเซอร์)
2. ประกอบ:
ลิม่
ล้อแม่เหล็ก 1
แหวนรอง
นัทล้อแม่เหล็ก
หมายเหตุ :
ทำความสะอาดปลายเพลาข้อเหวี่ยง และดุมล้อแม่เหล็ก
ในการประกอบล้อแม่เหล็ก ต้องแน่ใจว่าประกอบลิ่มเข้าร่อง
เพลาข้อเหวี่ยงอย่างถูกต้องแล้ว
3. ขัน:
นัทล้อแม่เหล็ก 1

70 Nm (7.0 m*kg)

หมายเหตุ :
ขณะจับล้อแม่เหล็ก 2 ดัวยสามขาจับล้อแม่เหล็ก 3
ให้ทำการขันนัทล้อแม่เหล็กให้แน่น

ตัวจับล้อแม่เหล็ก
90890-01235

4-63

ปั๊มน้ำมันหล่อลื่น
ปั๊มน้ำมันหล่อลื่น
1
2
3
4
5
6

ฝาครอบปัม๊ น้ำมันหล่อลืน่
ซีลน้ำมัน
โอริง
ปะเก็น
สลัก
ชุดปัม๊ น้ำมันหล่อลืน่

7
8
9
10
11
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ปะเก็น
กรองน้ำมันหล่อลืน่
สปริง
โอริง
ปลัก๊ ถ่ายน้ำมันหล่อลืน่

ปั๊มน้ำมันหล่อลื่น
การถอดปั๊มน้ำมันหล่อลื่น
1. ถ่าย:
น้ำมันหล่อลืน่
(ถ่ายน้ำมันออกจากห้องแคร้งให้หมด)
ดูจากหัวข้อ “การเปลีย่ นถ่ายน้ำมันหล่อลืน่ ” ในบทที่ 3
2. ถอด:
แผ่นวางเท้า
ดูจากหัวข้อ “การถอดบังลมหน้าและบังลมใน” ในบทที่ 3
3. ถอด:
หม้อกรองอากาศ
ดูจากหัวข้อ “หม้อกรองอากาศ” ในบทที่ 5
4. ถอด:
ฝาครอบใบพัดลม
ใบพัดลม
ดูจากหัวข้อ “ฝาสูบ”
ขดลวดสเตเตอร์
ดูจากหัวข้อ “ชุดจานไฟ”
5. ถอด:
ฝาครอบปัม๊ น้ำมันหล่อลืน่ 1
โอริง
ปะเก็น
สลัก
ล้อพูเล่ย์
90890-01362
หมายเหตุ :
ใช้ลอ้ พูเล่ยส์ วมด้วยโบลท์ขนาด (M6x70 มม.) และแหวนรอง
6. ถอด:
ชุดปัม๊ น้ำมันหล่อลืน่ 1
ปะเก็น
การถอดแยกชิน้ ส่วนปัม๊ น้ำมันหล่อลืน่
1. ถอด:
ฝาครอบปัม๊ น้ำมันหล่อลืน่ 1
สลัก
เฟืองตามปัม๊ น้ำมันหล่อลืน่ 2
เฟืองตัวใน 3
เฟืองตัวนอก 4
เสือ้ ปัม๊ น้ำมันหล่อลืน่ 5
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ปั๊มน้ำมันหล่อลื่น
UAS00364

การตรวจสอบปั๊มน้ำมันหล่อลื่น
1. ตรวจสอบ:
เฟืองขับปัม๊ น้ำมันหล่อลืน่
เฟืองตามปัม๊ น้ำมันหล่อลืน่ 1
เสือ้ ปัม๊ น้ำมันหล่อลืน่ 2
ฝาครอบเสือ้ ปัม๊ น้ำมันหล่อลืน่ 3
แตกหัก/ชำรุด/สึกหรอ → เปลี่ยนชิ้นส่วนที่เสียหาย
2. ตรวจวัด:
ระยะห่างระหว่างเฟืองตัวใน - เฟืองตัวนอก a
ระยะห่างระหว่างเฟืองตัวนอก - เสือ้ ปัม๊ น้ำมันหล่อลืน่ b
ระยะห่างระหว่างเสื้อปั๊มน้ำมันหล่อลื่น-เฟืองตัวนอก
และเฟืองตัวใน c
ไม่ได้คา่ ตามค่ามาตรฐาน → เปลีย่ นปัม๊ น้ำมันหล่อลืน่
1 เฟืองตัวใน
2 เฟืองตัวนอก
3 เสือ้ ปัม๊ น้ำมันหล่อลืน่
ระยะห่างระหว่างเฟืองตัวใน - เฟืองตัวนอก
0.13 ~ 0.18 มม.
(ค่าพิกดั การซ่อม 0.23 มม.)
ระยะห่างระหว่างเฟืองตัวนอก-เสือ้ ปัม๊ น้ำมันหล่อลืน่
0.13 ~ 0.18 มม.
(ค่าพิกดั การซ่อม 0.25 มม.)
ระยะห่างระหว่างเสือ้ ปัม๊ น้ำมันหล่อลืน่ -เฟืองตัวนอก
และเฟืองตัวใน
0.06 ~ 0.10 มม.
(ค่าพิกดั การซ่อม 0.17 มม.)

3. ตรวจสอบ:
การทำงานของปัม๊ น้ำมันหล่อลืน่
เคลือ่ นทีฝ่ ดื → ให้ตรวจสอบตามขัน้ ตอนที่ (1) และ (2)
หรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เสียหาย
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ปั๊มน้ำมันหล่อลื่น
UAS00368

การตรวจสอบกรองน้ำมันหล่อลื่น
1. ตรวจสอบ:
ตะแกรงกรองน้ำมันหล่อลืน่ 1
ชำรุดเสียหาย → เปลีย่ น
สกปรก/อุดตัน → ทำความสะอาด

UAS00375

การประกอบปั๊มน้ำมันหล่อลื่น
1. หล่อลืน่ :
เฟืองตัวใน
เฟืองตัวนอก
แกนปัม๊ น้ำมันหล่อลืน่ (เฟืองตามป๊มน้ำมันหล่อลืน่ )
(โดยใช้สารหล่อลื่นที่กำหนด)
สารหล่อลื่นที่กำหนด
น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์
2. ประกอบ:
เฟืองตามปัม๊ น้ำมันหล่อลืน่ 1 (ภายในเสือ้ ปัม๊ 2 )
เฟืองตัวนอก 3
เฟืองตัวใน 4
สลัก 5
ฝาครอบเสื้อปั๊มน้ำมันหล่อลื่น
หมายเหตุ :
ในการประกอบเฟืองตัวในและเฟืองตัวนอก จัดให้มาร์ค a
ให้หันตามทิศทางดังรูป
ในการประกอบเฟืองตัวใน ให้ใส่สลักเข้าร่อง b
3. ตรวจสอบ:
การทำงานของปัม๊ น้ำมันหล่อลืน่
ดูจากหัวข้อ “การตรวจสอบปั๊มน้ำมันหล่อลื่น”
UAS00376

การติดตั้งปั๊มน้ำมันหล่อลื่น
1. ประกอบ:
ปะเก็น NEW
ชุดปัม๊ น้ำมันหล่อลืน่
สกรูปม๊ั น้ำมันหล่อลืน่
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4 Nm (0.4 m*kg)

ปั๊มน้ำมันหล่อลื่น

ข้อควรระวัง
หลังจากที่ขันโบลท์แน่นแล้ว ต้องตรวจสอบว่าปั๊มน้ำมัน
หล่อลื่นหมุนได้คล่อง
2. ประกอบ:
ปะเก็น NEW
โอริง NEW
ฝาครอบปัม๊ น้ำมันหล่อลืน่
โบลท์ฝาครอบปัม๊ น้ำมันหล่อลืน่
10 Nm (1.0 m*kg)
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ชุดเฟืองส่งกำลัง
UASF0041

ชุดเฟืองส่งกำลัง
1
2
3
4
5
6

เพลาขับ
ซีลน้ำมัน
แหวนรองแบบกรวยสปริง
เฟืองเพลาขับ
เพลาหลัก
แหวนรองแบบกรวยสปริง

7
8
9
10
11
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สลัก
ซีลน้ำมัน
ฝาครอบห้องเฟือง
ปะเก็น
เฟืองขับขัน้ แรก

ชุดเฟืองส่งกำลัง
UASF0042

การถอดชุดเฟืองส่งกำลัง
หมายเหตุ :
ก่อนที่จะทำการถอดชุดเฟืองส่งกำลัง ให้ถอดท่อไอเสีย,
ล้อหลัง, และพูเล่ยห์ ลังก่อน
1. ถ่าย :
น้ำมันหล่อลืน่
(ถ่ายน้ำมันหล่อลื่นออกจากห้องเฟืองชุดส่งกำลังให้หมด)
ดูจากหัวข้อ “การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่นเฟืองท้าย”
ในบทที่ 3
2. ถอด:
ฝาครอบห้องเฟือง 1
(ถอดออกพร้อมกับเฟืองขับขั้นแรก, ลูกปืน)
ปะเก็น
สลัก
3. ถอด:
ซีลน้ำมัน 1
คลิปล็อค 2

4. ถอด:
เฟืองขับขัน้ แรก 1
โบลท์ยนั 2
ลูกปืนเฟืองขับขัน้ แรก 3

5. ถอด:
แหวนรอง 1
แหวนรองแบบกรวยสปริง
เพลาเฟืองขับ 2
แหวนรองแบบกรวยสปริง
เพลาหลัก 3
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6. ถอด:
เพลาขับ 1
(พร้อมกับคลิปล็อค)

UAS00425

การตรวจสอบชุดเฟืองส่งกำลัง
1. ตรวจสอบ:
เพลาขับ
เพลาหลัก
เพลาเฟืองขับขัน้ แรก
เฟืองเพลาขับ
ชำรุดเสียหาย/สึกหรอ → เปลี่ยน
2. ตรวจสอบ:
ลูกปืน
หมุนได้ฝดื → เปลีย่ น
3. ตรวจสอบ:
คลิปล็อค
คดงอ/ชำรุดเสียหาย/หลวม → เปลีย่ น
UAS00428

การประกอบชุดเฟืองส่งกำลัง
1. ประกอบ:
เพลาขับ
คลิปล็อค 1
หมายเหตุ :
ต้องแน่ใจว่าใส่คลิปล็อค 1 เข้าร่อง a บนเพลาขับ

2. ตรวจสอบ:
เพลาหลัก 1
แหวนรองแบบกรวยสปริง 2
เฟืองเพลาขับ 3
แหวนรองแบบกรวยสปริง 4
แหวนรอง 5
หมายเหตุ :
ประกอบแหวนรองแบบกรวยสปริงตามภาพแยกชิน้ ส่วนทีแ่ สดง
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3. ประกอบ:
ลูกปืนเฟืองขับขัน้ แรก
โบลท์ยนั
10 Nm (1.0 m*kg)
4. ประกอบ:
เฟืองขับขัน้ แรก
คลิปล็อค
ซีลน้ำมัน NEW
สลัก
NEW
ปะเก็น
ฝาครอบห้องเฟือง
(พร้อมด้วยเฟืองขับขัน้ แรก, ลูกปืน)
13 Nm (1.3 m*kg)
โบลท์ฝาครอบห้องเฟือง

5. ตรวจสอบ:
การหมุนของชุดเฟือง
หมุนฝืดหรือหมุนไม่ราบเรียบ → เปลีย่ น
หมายเหตุ :
หยอดน้ำมันหล่อลืน่ ทีเ่ ฟืองแต่ละตัว, เพลา, และลูกปืนให้ทว่ั
6. เติม:
น้ำมันเฟืองส่งกำลัง
ดูจากหัวข้อ “การเปลีย่ นถ่ายน้ำมันเฟืองท้าย” ในบทที่ 3

4-72

เพลาข้อเหวี่ยง
UASF0037

เพลาข้อเหวี่ยง
1
2
3
4
5
6
7
8

แคร้งเคส (ขวา)
ชุดเพลาข้อเหวีย่ ง
โซ่ราวลิน้
ยางรองโซ่ราวลิน้ (ด้านไอดี)
สลัก
แคร้งเคส (ซ้าย)
ซีลน้ำมัน
โบลท์ถา่ ยน้ำมันหล่อลืน่

9
10
11
12
13
14
15

4-73

ยางกันกระแทก
คอลล่าร์ (บูช๊ )
แผงยึดแท่นเครือ่ งยนต์
บูช๊ รอง (Spacer)
แกนขาตัง้ กลาง
สปริงขาตัง้ กลาง
ขาตัง้ กลาง

เพลาข้อเหวี่ยง
UAS00385

การถอดแคร้งเคส
1. ถอด:
ชุดเครือ่ งยนต์
ดูจากหัวข้อ “การถอดเครื่องยนต์”
2. ถอด:
ฝาสูบ
เสือ้ สูบ
ลูกสูบ
ดูจากหัวข้อ “ฝาสูบ” และ “เสือ้ สูบและลูกสูบ”
3. ถอด:
ฝาครอบห้องสายพาน วี
ดูจากหัวข้อ “ชุดคันสตาร์ท”
4. ถอด:
พูเล่ยช์ ดุ หลัง
สายพาน วี
พูเล่ยช์ ดุ หน้า
ดูจากหัวข้อ “สายพานขับ”
5. ถอด:
คลัทช์สตาร์ท
ดูจากหัวข้อ “คลัทช์สตาร์ท”
6. ถอด:
มอเตอร์สตาร์ท
ดูจากหัวข้อ “มอเตอร์สตาร์ท” ในบทที่ 7
7. ถอด:
ชุดจานไฟ
ดูจากหัวข้อ “ชุดจานไฟ”
8. ถอด:
ปัม๊ น้ำมันหล่อลืน่
ดูจากหัวข้อ “ปัม๊ น้ำมันหล่อลืน่ ”
9. ถอด:
ชุดล้อหลัง
ดูจากหัวข้อ “ล้อหลังและเบรค” ในบทที่ 6
10. ถอด:
นัทแท่นเครือ่ งตัวบน
โบลท์แท่นเครือ่ งตัวบน
ยางกันกระแทก 1
คอลล่าร์ (บูช๊ รอง)
แผงยึดแท่นเครือ่ งยนต์ 2
แผงยึด
11. ถอด:
คลิปล็อค 1
แหวนรอง
แกนขาตัง้ กลาง 2
ขาตัง้ กลาง 3
สปริงขาตัง้ กลาง 4
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12. ถอด:
ยางดันโซ่ราวลิน้ (ด้านไอดี) 1

13. ถอด:
โบลท์หอ้ งแคร้ง
หมายเหตุ :
รอบแรกให้คลายโบลท์แต่ละตัวออก 1/4 รอบให้ครบทุกตัว
ขัน้ ตอนทีส่ องให้คลายโบลท์ออกในทิศทางตรงข้ามหรือกากบาท
ให้ครบทุกตัว จากนัน้ จึงคลายออกให้หลุด
14. ถอด:
แคร้งเคสขวา
สลัก

ข้อควรระวัง
เคาะด้านข้างของแคร้งเบา ๆ ด้วยค้อนพลาสติก
โดยเคาะเฉพาะบริเวณที่หนา (จุดที่มีการเสริม
ความหนา ให้แข็งแรง) ห้ามเคาะบริเวณผิวหน้าประกบ
โดยค่อย ๆ แยกออกด้วยความระมัดระวัง และให้แยก
ออกอย่างสม่ำเสมอ พร้อม ๆ กันทุกด้าน
UASF0040

การถอดชุดเพลาข้อเหวี่ยง
1. ถอด:
ชุดเพลาข้อเหวีย่ ง 1
โซ่ราวลิน้ 2

หมายเหตุ :
การทำการถอดขุดเพลาข้อเหวี่ยง ให้ถอดโซ่ราวลิ้น
ออกจากเฟืองขับที่เพลาข้อเหวี่ยงก่อน
ชุดเพลาข้อเหวี่ยงไม่สามารถถอดออกได้ ถ้าหากว่า
โซ่ราวลิ้นยังคงเกาะอยู่ที่เฟืองขับที่เพลาข้อเหวี่ยง
4-75

เพลาข้อเหวี่ยง
UAS00207

การตรวจสอบโซ่ราวลิ้นและพลาสติกรองโซ่ราวลิ้น
1. ตรวจสอบ:
โซ่ราวลิน้
ชำรุดเสียหาย / แข็งโค้งงอยาก → เปลีย่ นโซ่ราวลิน้
และเฟืองขับยกชุด

2. ตรวจสอบ:
ยางดันโซ่ราวลิน้ (ไอดี)
ชำรุดเสียหาย / สึกหรอ → เปลีย่ น

UAS00394

การตรวจสอบเพลาข้อเหวี่ยงและก้านสูบ
1. ตรวจวัด:
ความโก่งของเพลาข้อเหวีย่ ง 1
ไม่ได้ตามค่ามมาตรฐาน → เปลีย่ นเพลาข้อเหวีย่ ง, ลูกปืน
หรือเปลี่ยนทั้งสองอย่าง
หมายเหตุ :
หมุนเพลาข้อเหวีย่ งช้า ๆ
ความโก่งของเพลาข้อเหวี่ยง
0.03 มม.
2. ตรวจวัด:
ระยะคลอนก้านสูบด้านโต 2
ไม่ได้ตามค่ามาตรฐาน → เปลีย่ นลูกปืนก้านสูบด้านโต,
สลักเพลาข้อเหวี่ยง หรือก้านสูบ
ระยะคลอนก้านสูบด้านโต
0.15 ~ 0.45 มม.
3. ตรวจวัด:
ความกว้างของเพลาข้อเหวีย่ ง 3
ไม่ได้ตามค่ามาตรฐาน → เปลีย่ นเพลาข้อเหวีย่ ง
ความกว้างของเพลาข้อเหวี่ยง
45.45 ~ 45.50 มม.
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4. ตรวจสอบ:
เฟืองขับโซ่ราวลิน้ ทีเ่ พลาข้อเหวีย่ ง 1
ชำรุดเสียหาย / สึกหรอ → เปลีย่ นเพลาข้อเหวีย่ ง
ลูกปืน 2
หมุนฝืดหรือหมุนไม่ราบเรียบ → เปลีย่ นเพลาข้อเหวีย่ ง
เฟืองขับปัม๊ น้ำมันหล่อลืน่ 3
ชำรุดเสียหาย / สึกหรอ → เปลีย่ นเพลาข้อเหวีย่ ง
5. ตรวจสอบ:
จุดรองรับบนเพลาข้อเหวี่ยง
เป็นรอย / สึกหรอ → เปลีย่ นเพลาข้อเหวีย่ ง
ช่องทางน้ำมันบริเวณจุดรองรับบนเพลาข้อเหวี่ยง
อุดตัน → ใช้ลมเป่า

UAS00399

การตรวจสอบห้องแคร้ง
1. ล้างทำความสะอาดแคร้งแต่ละข้างให้สะอาดทุกส่วน
โดยใช้สารโซเวนต์ออ่ น ๆ (เช่นน้ำมันเบนซิน)
2. ล้างทำความสะอาดผิวประกบ (ผิวที่ประกบกับปะเก็น)
ผิวแคร้งที่ขบกัน
3. ตรวจสอบ:
ห้องแคร้ง
แตกหัก/ชำรุดเสียหาย → เปลีย่ น
ช่องทางน้ำมันต่าง ๆ
อุดตัน → เป่าออกด้วยลม

UAS00401

การตรวจสอบลูกปืนและซีลน้ำมัน
1. ตรวจสอบ:
ลูกปืนต่าง ๆ
ทำความสะอาดและหล่อลืน่ ลูกปืนต่าง ๆ
แล้วใช้นิ้วหมุนลูกปืน
หมุนฝืดหรือหมุนไม่เรียบ → เปลีย่ น
2. ตรวจสอบ:
ซีลน้ำมันต่าง ๆ
ชำรุดเสียหาย / สึกหรอ → เปลีย่ น
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UAS00408

การประกอบเพลาข้อเหวี่ยง
1. ประกอบ:
โซ่ราวลิน้
ชุดเพลาข้อเหวีย่ ง

ข้อควรระวัง
เพื่อป้องกันการเกิดรอยขูดขีด และเพื่อให้ง่ายในการ
ประกอบ ให้ทาจาระบีสบู่ลิเทียม (Lithium-soap-base
grease)บริเวณขอบซีลน้ำมันและหยอดน้ำมันลูกปืนทุกตัว
หมายเหตุ :
ขณะประกอบโซ่ราวลิน้ ให้ประกอบแคร้งเคสซ้าย
หลังจากประกอบเพลาข้อเหวีย่ งเข้ากับแคร้งซ้ายแล้ว
ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าโซ่ราวลิ้นขบกับเฟืองขับและหมุน
อย่างราบเรียบ ไม่สะดุด
UAS00416

การประกอบแคร้งเคส
1. ทา:
ทาทรีบอนด์ (ซีลเหลว)
(ทาที่ผิวหน้าสัมผ้สของแคร้งเคส)
น้ำยาทรีบอนด์ยามาฮ่า เบอร์ 1215
90890-85505
หมายเหตุ :
อย่าให้น้ำยาทรีบอนด์ (ซีลเหลว)เข้าไปในช่องทางน้ำมันต่าง ๆ
2. ประกอบ:
สลัก 1
3. ประกอบ:
แคร้งเคสด้านขวา
(ประกอบแคร้งเคสด้านขวาเข้ากับแคร้งเคสด้านซ้าย)
หมายเหตุ :
เคาะแคร้งเคสด้านขวาเบา ๆ ด้วยค้อนพลาสติก
4. ประกอบ:
โบลท์แคร้งเคส
5. ประกอบ:
ยางดันโซ่ราวลิน้ (ด้านไอดี)
โบลท์ยางดันโซ่ราวลิน้
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10 Nm (1.0 m*kg)
7 Nm (0.7 m*kg)

เพลาข้อเหวี่ยง
6. ตรวจสอบ:
การทำงานของเพลาข้อเหวีย่ ง
หมุนฝืด → ตรวจซ่อม
7. หล่อลืน่ :
แกนขาตัง้ กลาง (โดยใช้สารหล่อลืน่ ทีก่ ำหนด)
สารหล่อลื่นที่กำหนด
จาระบีลเิ ทียม (จาระบีอเนกประสงค์)
8. ประกอบ:
สปริงขาตัง้ กลาง
ขาตัง้ กลาง
แกนขาตัง้ กลาง
แหวนรอง
คลิปล็อค NEW

9. ประกอบ:
บูช๊ รอง
ยางกันกระแทก 1
แผงยึดแท่นเครือ่ ง 2
โบลท์ยดึ แท่นเครือ่ งยนต์ตวั ล่าง 3
นัท 4
โบลท์ขนาด 8 มม. 5
หมายเหตุ :
อย่างเพิง่ ขันนัทยึดเครือ่ งยนต์ตวั ล่างให้แน่น
สอดโบลท์ขนาด 8 มม. หรือแท่งขนาดเดียวกัน
เข้าช่องของแผงยึดแท่นเครือ่ ง ผ่านรูทแ่ี คร้งซ้าย เพือ่ ให้
ประกอบได้ง่ายขึ้น
10. ขัน:
นัท 4

32 Nm (3.2 m*kg)

หมายเหตุ :
ให้ทำการขันนัททางด้านแคร้งซ้ายก่อน แล้วจึงทำการ
ขันนัททางด้านแคร้งขวา
11. ถอด:
โบลท์ 8 มม. 5
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12. ประกอบ:
โบลท์ยดึ แท่นเครือ่ งยนต์ตวั บน 1
นัท 2
หมายเหตุ :
ดันแท่นเครื่องตามทิศทางลูกศรที่แสดงในรูป แล้วประกอบ
โบลท์ยึดเครื่องยนต์ตัวบน
13. ขัน:
นัท 2
16 Nm (1.6 m*kg)
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คาร์บเู รเตอร์

คาร์บูเรเตอร์
UASF0480

คาร์บูเรเตอร์

คาร์บูเรเตอร์
1
2
3
4
5
6
7
8

แผ่นยึดท่อหายใจฝาสูบ
ฝาครอบห้องสุญญากาศ
สปริงลูกเร่ง
ชุดเข็มเร่ง
ลูกเร่ง
ชุดสกรูปรับรอบเดินเบา
ชุดลูกโช๊คน้ำมัน
ชุดตัดอากาศ

9 ชุดสกรูปรับส่วนผสม
10 เข็มลูกลอย
11 นมหนูเข็มเร่ง
12 ฝาปิด
13 เสื้อเข็มเร่ง
14 นมหนูหลัก
15 นมหนูเดินเบา
16 ลูกลอย

5-1

17
18
19
20
21

สลักลูกลอย
ปะเก็น
ห้องลูกลอย
สกรูถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
ท่อระบายน้ำมันเชื้อเพลิง

คาร์บูเรเตอร์
UASF0481

การถอดคาร์บเู รเตอร์
คำเตือน
น้ำมันเบนซิน (เชือ้ เพลิง)เป็นสารระเหยทีต่ ดิ ไฟง่ายและไวไฟ
ดังนัน้ จึงต้องระวังอย่าให้หกใส่ชน้ิ ส่วนเครือ่ งยนต์ทร่ี อ้ นจัด

1. ถอด:
• หม้อกรองอากาศ
ดูจากหัวข้อ “หม้อกรองอากาศ”
2. คลายสกรู:
• สกรูถา่ ยน้ำมัน 1
3. ถ่าย :
• น้ำมันเชื้อเพลิง (ออกจากห้องลูกลอย)

4. ถอด :
• ท่อหายใจฝาสูบ (ออกจากรูรอ้ ยท่อ) 1
• ท่อสุญญากาศ 2

5. ถอด :
• ชุดวาล์วตัดอากาศ
• ชุดคาร์บเู รเตอร์

6. ถอดสาย:
• ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง
7. ถอด:
• ชุดลูกโช๊คน้ำมัน(ออกจากตัวคาร์บเู รเตอร์) 1
• ท่อระบายน้ำมัน(ออกจากตัวเรือน)

หมายเหต:ุ

ดึงฝาครอบยางนัทล็อคสายโช๊คและถอดชุดลูกโช๊คน้ำมัน
ออก ก่อนถอดชุดคาร์บเู รเตอร์
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คาร์บูเรเตอร์
8. คลาย :
นัทล็อค (สายเร่ง) 1
หมายเหตุ :
เลือ่ นยางครอบ 2 ออก, จากนัน้ คลายนัทล็อค
9. คลาย :
สายเร่ง

10. ถอดแยก:
ชุดลูกโช๊คน้ำมัน(ออกจากสายยึด) 1

UASF0483

การถอดแยกชิ้นส่วนคาร์บูเรเตอร์

หมายเหตุ:
ชิ้นส่วนต่อไปนี้สามารถตรวจสอบและทำความสะอาดได้
โดยไม่ต้องถอดคาร์บูเรเตอร์
สกรูปรับรอบเดินเบา
สกรูปรับส่วนผสม
ชุดวาล์วตัดอากาศ
1. ถอด:
แผ่นยึดท่อหายใจฝาสูบ 1
ฝาครอบห้องสุญญากาศ 2
สปริงลูกเร่ง 3
ลูกเร่ง 4

2. ถอด:
เสือ้ ยึดเข็มเร่ง 1
สปริงเข็มเร่ง 2
เข็มเร่ง 3
แหวนรอง 4
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คาร์บูเรเตอร์
3. ถอด:
ท่อระบายน้ำมันล้น 1
ห้องลูกลอย 2
ปะเก็นยางห้องลูกลอย

4. ถอด:
สกรูสลักลูกลอย 1
สลักลูกลอย 2
ลูกลอย 3
เข็มลูกลอย 4

5. ถอด:
นมหนูหลัก 1
เสือ้ เข็มเร่ง 2
ฝาครอบ 3
นมหนูเข็มเร่ง 4
นมหนูเดินเบา 5
6. ถอด:
ฝาครอบชุดตัดอากาศ 1
สปริงชุดตัดอากาศ 2
แผ่นไดอะเเฟรมชุดตัดอากาศ 3
โอริง 4

7. ถอด:
ชุดสกรูปรับส่วนผสม 1
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คาร์บูเรเตอร์
UAS00485

การตรวจสอบคาร์บูเรเตอร์
1. ตรวจสอบ:
ตัวเรือนคาร์บเู รเตอร์ (Body)
ห้องลูกลอย
เสือ้ นมหนู (Jet housing)
ชำรุดเสียหาย → เปลี่ยน
2. ตรวจสอบ:
ช่องทางเดินของน้ำมัน
อุดตัน → ทำความสะอาด
a. ใช้นำ้ มันทีเ่ ป็นสารโซเวนท์ (เช่น เบนซิน) ล้างคาร์บเู รเตอร์
อย่าใช้สารละลายอื่นล้างทำความสะอาดคาร์บูเรเตอร์
b. ให้ใช้ลมเป่าทุกช่องทางน้ำมันรวมทัง้ นมหนูตา่ ง ๆ
3. ตรวจสอบ:
ห้องลูกลอย
สกปรก → ทำความสะอาด
4. ตรวจสอบ:
ซีลของห้องลูกลอย
ขาด / ชำรุดเสียหาย / สึกหรอ → เปลีย่ น

5. ตรวจสอบ :
ลูกลอย
ชำรุดเสียหาย → เปลี่ยน

6. ตรวจสอบ:
เข็มลูกลอย 1
บ่าลูกลอย 2
ชำรุดเสียหาย / อุดตัน / สึกหรอ → เปลีย่ น
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คาร์บูเรเตอร์
7. ตรวจสอบ:
ลูกเร่ง 1
ชำรุดเสียหาย/เป็นรอยขูด/สึกหรอ → เปลี่ยน
แผ่นไดอะแฟรม 2
ฉีกขาด → เปลีย่ น
8. ตรวจสอบ:
ฝาปิดห้องสุญญากาศ
สปริงลูกเร่ง
9. ตรวจสอบ:
เสือ้ ยึดเข็มเร่ง 1
สปริงเข็มเร่ง 2
เข็มเร่ง 3
เสือ้ เข็มเร่ง 4
นมหนูเข็มเร่ง 5
นมหนูหลัก 6
นมหนูเดินเบา 7
สกรูปรับส่วนผสม 8
คด/ชำรุดเสียหาย/สึกหรอ → เปลี่ยน
อุดตัน → ทำความสะอาด
ใช้ลมเป่ารูน้ำมันทุกๆ รู
10. ตรวจสอบ:
การเคลื่อนที่ขึ้น-ลงของลูกเร่ง
โดยใส่ลูกเร่งเข้ากับคาร์บูเรเตอร์แล้วจับเลื่อนขึ้น-ลง
ฝืด → เปลีย่ นลูกเร่ง
11. ตรวจสอบ:
ลูกโช๊ค 1
สปริงโช๊ค 2
คดงอ / แตกร้าว / ชำรุด → เปลีย่ น
12. ตรวจสอบ:
ชุดวาล์วตัดอากาศ
สปริงชุดวาล์วตัดอากาศ
ฝาครอบชุดวาล์วตัดอากาศ
แตกร้าว / ชำรุด → เปลีย่ น
13. ตรวจสอบ:
ท่อสุญญากาศ
ท่อน้ำมันเชือ้ เพลิง
แตกร้าว / ชำรุด / สึกหรอ → เปลีย่ น
อุดตัน → ทำความสะอาด
โดยใช้ลมเป่าไล่สิ่งสกปรกในท่อ (สาย)
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คาร์บูเรเตอร์
UAS00487

การประกอบคาร์บูเรเตอร์
การประกอบให้ย้อนตามขั้นตอนการถอดแยกชิ้นส่วน

ข้อควรระวัง
ก่อนทำการประกอบ ต้องล้างชิน้ ส่วนของคาร์บเู รเตอร์
ทุกชิน้ ด้วยน้ำมันชะล้าง
เปลีย่ นส่วนประกอบชนิดทีเ่ ป็นปะเก็นและโอริงใหม่ทกุ ครัง้

1. ประกอบ:
สกรูปรับรอบเดินเบา
ปรับตั้งสกรูปรับส่วนผสม
คลายออก 2 รอบ
2. ประกอบ:
แหวนรอง
เข็มเร่ง
สปริงเข็มเร่ง
เสือ้ ยึดเข็มเร่ง

หมายเหตุ

เมือ่ ทำการประกอบเสือ้ ยึดเข็มเร่ง ให้ตำแหน่งรอยบาก a
ในเสือ้ ยึดเข็มเร่งวางให้ตรงช่องแนวของตำแหน่ง b บนลูกเร่ง

3. ประกอบ:
ลูกเร่ง 1

หมายเหตุ

ให้ตำแหน่งเดือย a บนแผ่นไดอะแฟรมของลูกเร่งตรงกับ
ร่องบาก b ทีต่ วั เรือนของคาร์บเู รเตอร์
ต้องแน่ใจว่าขอบของแผ่นไดอะแฟรมติดตั้งลงในร่องตัวเรือน
คาร์บเู รเตอร์
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คาร์บูเรเตอร์
UAS00498

การตรวจวัดและปรับระดับความสูงลูกลอย
1. ตรวจวัด :
ระดับน้ำมันเชือ้ เพลิง a
ไม่ได้ตามค่ามาตรฐาน → ปรับ
ระดับความสูงน้ำมันเชื้อเพลิง
7.0 - 9.0 มม.

a. ต่อท่อคาร์บูเรเตอร์เข้ากับถังน้ำมันเชื้อเพลิงชั่วคราว
และป้อนน้ำมันเชื้อเพลิงไปยังคาร์บูเรเตอร์
b. ติดตัง้ เครือ่ งมือวัดระดับน้ำมัน 1 เข้าทีท่ อ่ น้ำมันล้น 2
เครื่องมือวัดระดับน้ำมัน
90890-01312
c. คลายสกรูถา่ ยน้ำมันเชือ้ เพลิง 3
d. จับเครือ่ งมือวัดระดับน้ำมันให้ตง้ั ตรงแนบกับข้าง ๆ
ห้องลูกลอย
e. วัดระดับความสูงของน้ำมันเชือ้ เพลิง a

หมายเหตุ

ต้องแน่ใจว่าระดับของคาร์บูเรเตอร์ตั้งตรงการตรวจวัดระดับ
จึงจะถูกต้อง

2. ปรับตัง้ :
ระดับน้ำมันเชือ้ เพลิง
a. ตรวจสอบบ่าวาล์วและเข็มลูกลอย
b. ถ้าอันใดอันหนึง่ สึกหรอ ให้เปลีย่ นตัวเสือ้ (Body)
คาร์บูเรเตอร์ และเข็มลูกลอย
c. ถ้าทั้งสองยังดี ให้ปรับระยะความสูงลูกลอย โดยดัดแขนกด
เข็มดันลูกลอย 1
d. ตรวจวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิงอีกครั้ง
e. ถ้ายังไม่ได้รบั ตามมาตรฐาน ให้ทำตามขัน้ ตอน (a) ถึง (d)
จนกว่าจะได้ค่าตามมาตรฐาน
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คาร์บูเรเตอร์
UAS00492

การติดตั้งคาร์บูเรเตอร์
สำหรับขั้นตอนการประกอบ
1. ติดตัง้ :
ตัวคาร์บูเรเตอร์

ให้ปฏิบัติย้อนขั้นตอนการถอด

หมายเหตุ
ต้องแน่ใจว่าใส่เดือย a เข้ากับร่อง b บนท่อไอดีแล้ว
2. ติดตัง้ :
ท่อระบายน้ำมันล้น
ท่อหายใจฝาสูบ(เข้ากับตัวยึด)
ท่อน้ำมันเชือ้ เพลิง
สายเร่ง
คำเตือน
จัดวางท่อและสายให้เข้าตำแหน่งเดิมเพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยในการใช้งานรถจักรยานยนต์ โดยดูจากหัวข้อ
“การจัดสาย” ในบทที่ 2
3. ปรับตัง้ :
ความเร็วรอบเดินเบา
ความเร็วรอบเดินเบา
1,400 ~ 1,600 รอบ/นาที
ดูจากหัวข้อ ”การปรับตั้งความเร็วรอบเดินเบาของเครื่องยนต์”
ในบทที่ 3
4. ปรับตัง้ :
ระยะฟรีคันเร่ง
ระยะฟรีคันเร่ง(ที่ปลอกคันเร่ง)
3 ~ 7 มม.
ดูจากหัวข้อ “การปรับตัง้ ระยะฟรีคนั เร่ง” ในบทที่ 3
UAS00506

การตรวจสอบการทำงานของก๊อกน้ำมันเชื้อเพลิง
1. วางถาดรองน้ำมันทีป่ ลายท่อน้ำมันเชือ้ เพลิง 1
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คาร์บูเรเตอร์/ถังน้ำมันเชื้อเพลิง
2. ตรวจสอบ:
การทำงานของก๊อกน้ำมัน
a. ดูดปลายท่อสุญญากาศ 1
น้ำมันไหล
น้ำมันไม่ไหล

ก๊อกน้ำมันใช้การได้ดี
เปลี่ยนก๊อกน้ำมัน

UASF0006

ถังน้ำมันเชือ้ เพลิง
การถอดถังน้ำมันเชื้อเพลิง
1. ถอด:
ฝาครอบข้าง(ซ้ายและขวา)
กันตก
ดูจากหัวข้อ “การถอดเบาะและฝาครอบข้าง” ในบทที่ 3
กล่องเอนกประสงค์
ดูจากหัวข้อ “การถอดเครือ่ งยนต์” ในบทที่ 4
2. ถอดสาย:
ท่อน้ำมันเชือ้ เพลิง 1
หมายเหตุ :
ก่อนถอดสายท่อน้ำมันเชื้อเพลิง, ให้รัดคลิปที่ท่อน้ำมัน
เชื้อเพลิงเพื่อตัดการไหลของน้ำมัน
3. ถอด:
ขั้วสายส่งสัญญาณบอกระดับน้ำมันเชื้อเพลิง 1
ถังน้ำมันเชือ้ เพลิง 2
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ถังน้ำมันเชื้อเพลิง/หม้อกรองอากาศ
การติดตั้งถังน้ำมันเชื้อเพลิง
ทำการติดตั้งย้อนตามขั้นตอนการถอด
1. ติดตัง้ :
7 Nm (0.7 m*kg)
ถังน้ำมันเชือ้ เพลิง
10 Nm (1.0 m*kg)
กันตก
ดูจากหัวข้อ “การประกอบเบาะและฝาครอบข้าง” ในบทที่ 3
9 Nm (0.9 m*kg)
กล่องเอนกประสงค์
ดูจากหัวข้อ “การถอดเครือ่ งยนต์” ในบทที่ 4
2. ต่อ:
ท่อสุญญากาศ
ท่อน้ำมันเชือ้ เพลิง
ขั้วสายส่งสัญญาณบอกระดับน้ำมันเชื้อเพลิง
ดูจากหัวข้อ “การจัดสาย” ในบทที่ 2
UASF0009

หม้อกรองอากาศ
การถอดหม้อกรองอากาศ
1. ถอด:
แผ่นวางเท้า
ดูจากหัวข้อ “การถอดบังลมหน้าและบังลมใน” ในบทที่ 3
2. ถอด:
ท่อดักอากาศสายพาน วี
ดูจากหัวข้อ “คันสตาร์ทเท้า” ในบทที่ 4
3. ถอด:
ถังน้ำมันเชือ้ เพลิง
ดูจากหัวข้อ “ถังน้ำมันเชื้อเพลิง”
4. ถอดสาย:
ขัว้ สาย เอ. ซี. แมกนีโต 1
ขัว้ ต่อคอยล์จดุ ระเบิด 2
ท่อหายใจฝาสูบ
5. คลาย:
สกรูขอ้ ต่อคาร์บเู รเตอร์(ด้านหม้อกรองอากาศ) 3
6. ถอด:
โบลท์ยดึ หม้อกรองอากาศ 4
หม้อกรองอากาศ 5
ท่อหม้อกรองอากาศ

หมายเหตุ:
ปลดตัวล๊อคหมายเลข 6 ออกจากท่อสายยางสังเกต
สิ่งสกปรกแล้วจึงถอดโบลท์หม้อกรองอากาศ
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หม้อกรองอากาศ
การติดตั้งหม้อกรองอากาศ
ขั้นตอนการติดตั้งให้ทำย้อนตามขั้นตอนการถอด
1. ติดตัง้ :
คอลล่าร์
หม้อกรองอากาศ
โบลท์หม้อกรองอากาศ
7 Nm (0.7 m*kg)
2. ต่อ:
ท่อหายใจฝาสูบ 1
ขั้วสายคอลย์จุดระเบิด
ขัว้ เอ. ซี. แมกนีโต
ดูจากหัวข้อ “การจัดสาย” ในบทที่ 2

หมายเหตุ:
การติดตั้งท่อหายใจฝาสูบให้จัดวางสายร่องยึดบนหม้อกรอง
อากาศ
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ระบบป้อนอากาศ
UAS00507

ระบบป้อนอากาศ (AIS - Air Induction System)
การฉีดอากาศ
ระบบป้อนอากาศจะช่วยให้เกิดการเผาแก๊สที่ไม่ได้ถูกเผาไหม้
ในห้องเผาไหม้อีกครั้งในท่อไอเสีย โดยการป้อนอากาศดี
เข้าไปในท่อไอเสีย เพื่อลดมลพิษของสารไฮโดรคาร์บอน.
เมือ่ เกิดความดันทีเ่ ป็นลบ (Negative pressure) ทีพ่ อร์ตไอดี
ทำให้รีดวาล์วเปิด จึงทำให้อากาศไหลเข้าสู่พอร์ตไอเสีย
โดยที่จะต้องมีอุณหภูมิในการเผาไหม้ประมาณ 600 - 700
องศาเซลเซียส
UAS00508

วาล์วเปิด - ปิด อากาศ
วาล์วเปิด - ปิดอากาศทำงานโดยอาศัยแรงดันแก๊สไอดี
ผ่านไดอะแกรมการเคลื่อนที่ขึ้นลงของลูกสูบ โดยทั่วไปแล้ว
วาล์วเปิด - ปิด อากาศจะเปิดให้อากาศไหลเข้าในช่องไอเสีย
ระหว่างที่เกิดความหน่วง(Deceleration)(ปีกผีเสื้อปิดทันที)
จะทำให้เกิดความดันทีเ่ ป็นลบ (Negative pressure)
ซึง่ จะทำให้วาล์วเปิด - ปิด อากาศ ปิด ไม่ให้อากาศเข้า
เพื่อป้องกันการจุดระเบิดย้อนหลัง(After burning)
ขณะที่เครื่องยนต์ทำงานที่ความเร็วรอบสูงและแรงดันลดลง
วาล์วเปิด - ปิด อากาศจะปิดทันทีโดยอัตโนมัติ เพือ่ ป้องกัน
การสูญเสียสมรรถนะของเครื่องยนต์ อันเนื่องมาจาก
การที่ไอเสียไหลวนย้อนกลับเข้าห้อง เผาไหม้ (EGR-Exhaust
Gas Recirculation)
1. สภาพการทำงานปกติวาล์วเปิด - ปิด อากาศจะเปิด
ให้อากาศผ่าน
2. ขณะทีแ่ รงดันลดลงอย่างรวดเร็ว วาล์วเปิด - ปิด
อากาศ จะปิด ไม่ให้อากาศผ่าน
3. ขณะที่เครื่องยนต์ทำงานที่ความเร็วรอบสูงและแรงดัน
ลดลงวาล์วเปิด - ปิดอากาศ จะเปิด ให้อากาศผ่าน
A มาจากหม้อกรองอากาศ
B ไปยังฝาสูบ
C ไปยังท่อไอดี
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ระบบป้อนอากาศ

1
2
3
4
5
6
7

ท่อระบบ AIS (Air inductin system)
สายระบบ AIS (ส่วนทีต่ อ่ ชุดวาล์วเปิด-ปิด อากาศ ไปยังฝาสูบ)
ชุดวาล์วเปิด-ปิด อากาศ
ท่อยางระบบ AIS (ส่วนทีต่ อ่ จากชุดวาล์วเปิด-ปิด อากาศ ไปยังหม้อกรองอากาศ)
ท่อสุญญากาศ(ส่วนทีต่ อ่ จากชุดวาล์วเปิด-ปิด อากาศ ไปยังข้อต่อ 3 ทาง)
ข้อต่อ 3 ทาง
ท่อสุญญากาศ(ส่วนทีต่ อ่ จากข้อต่อ 3 ทาง ไปยังท่อไอดี)
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ระบบป้อนอากาศ
UAS00510

การตรวจสอบระบบป้อนอากาศ
1. ตรวจสอบ:
สายต่าง ๆ
จุดต่อหลวม → ต่อให้ถกู ต้อง
แตกหัก/ชำรุดเสียหาย → เปลี่ยน
ท่อ
แตกหัก/ชำรุดเสียหาย → เปลี่ยน
2. ตรวจสอบ:
วาล์วเปิด - ปิดอากาศ (ชุดวาล์ว AIS)
แตกหัก/ชำรุดเสียหาย → เปลี่ยน
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โครงรถ

ล้อหน้าและดิสก์เบรค(AF115S)
UASF0044

ช่วงล่าง
ล้อหน้าและดิสก์เบรค(AF115S)
1
2
3
4
5
6
7

แกนล้อหน้า
จานเบรค
บูช๊ รอง
ซีลน้ำมัน
ลูกปืน
บูช๊ รอง (Spacer)
ชุดเฟืองวัดความเร็ว

8 ล้อหน้า
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ล้อหน้าและดิสก์เบรค(AF115S)
UAS00519

การถอดล้อหน้า
1. ตัง้ รถจักรยานยนต์บนแท่นระดับ
คำเตือน
เพือ่ ความปลอดภัยใช้แท่นรองใต้เครือ่ งยนต์รถจักรยานยนต์
เพื่อป้องกันอันตรายจากรถล้ม
2. ถอด:
สายไมล์ 1
นัทแกนล้อ 2
แหวนรอง 3
3. ยก:
ล้อหน้า

หมายเหตุ

ตั้งขาตั้งกลาง (ขาตั้งคู่) จะทำให้ล้อหน้ายกขึ้น
4. ถอด:
แกนล้อหน้า 1
บูช๊ รอง (Spacer) 2
ชุดเฟืองวัดความเร็ว 3
ล้อหน้า
5. ถอด:
จานเบรค 1
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ล้อหน้าและดิสก์เบรค(AF115S)
UAS00526

การตรวจสอบล้อหน้า
1. ตรวจสอบ:
แกนล้อหน้า
หมุนแกนล้อหน้าบนพื้นผิวที่เรียบ
คดงอ → เปลีย่ น
คำเตือน
อย่านำแกนล้อที่คดมาดัดให้ตรง เพื่อใช้ใหม่
ค่าพิกัดความโก่งสูงสุดของแกนล้อ
0.25 มม.
2. ตรวจสอบ:
ยาง
ล้อหน้า
ชำรุดเสียหาย / สึกหรอ → เปลีย่ น
ดูจากหัวข้อ “การตรวจสอบยาง” และ ”การตรวจสอบล้อ”
ในบทที3่
3. ตรวจสอบ:
ซีล่ อ้
คดงอ / ชำรุดเสียหาย → เปลีย่ น
หลวมคลอน → ขันให้ตงึ
เคาะซี่ล้อด้วยไขควง
ดูจากหัวข้อ “การตรวจสอบและการขันซี้ล้อ” ในบทที่3

4. ตรวจวัด:
ความคดของล้อในแนวรัศมี a
ความคดของล้อในแนวแนวด้านข้าง b
ค่าเกินมาตรฐาน → เปลี่ยน
ความคดของล้อในแนวรัศมี
1.0 มม.
ความคดของล้อในแนวด้านข้าง
0.5 มม.
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ล้อหน้าและดิสก์เบรค(AF115S)
5. ตรวจสอบ:
บูช๊ รอง
ชำรุดเสียหาย / สึกหรอ → เปลีย่ น
คำเตือน
หลังจากเปลี่ยนยางใหม่แล้ว ให้ขับขี่ช้า ๆ ก่อนเพื่อให้
ขอบยางเข้าที่ “เข้าร่อง” กับขอบล้อเสียก่อน ถ้าหากใช้
ความเร็วเต็มทีห่ ลังจากเปลีย่ นยางใหม่ ๆ อาจจะนำไปสู่
การเกิดอุบัติเหตุ และเป็นอันตรายต่อผู้ขับขี่และเกิด
ความเสียหายกับตัวรถจักรยานยนต์ได้
หลังจากที่ได้ทำการซ่อมยางหรือเปลี่ยนยางใหม่จะต้อง
แน่ใจว่าได้ขนั นัทล็อคจุกเติมลมยาง 1 ตามแรงบิ ด
การขันที่กำหนด

6. ตรวจสอบ:
ลูกปืนล้อ
ล้อหน้าหมุนฝืดหรือหลวม → เปลีย่ นลูกปืนล้อ
ซีลน้ำมัน
ชำรุดเสียหาย / สึกหรอ → เปลีย่ น

7. เปลีย่ น:
ลูกปืนล้อ
ซีลน้ำมัน

NEW
NEW

a.ทำความสะอาดดุมล้อหน้าด้านนอก
b.ถอดซีลน้ำมัน 1 โดยใช้ไขควงปากแบน

หมายเหตุ
เพื ่ อ ป้ อ งกั น ความเสี ย หายที ่ จ ะเกิ ด กั บ ล้ อ ให้ ใ ช้ ผ ้ า 2 รอง
ระหว่างไขควงกับล้อ
c. ถอดลูกปืนล้อ 3 โดยใช้ตวั ดูดลูกปืนทัว่ ไป
d.การประกอบลู ก ปื น ล้ อ และซี ล น้ ำ มั น ใหม่ และให้ ท ำย้ อ น
ขั้นตอนในการถอด
6-4

ล้อหน้าและดิสก์เบรค(AF115S)

CHAS

ข้อควรระวัง
อย่าสัมผัสผิวด้านในของลูกปืนล้อ 4 หรือลูกปืน 5
ให้สมั ผัสได้เฉพาะผิวด้านนอก 6

หมายเหตุ
ใช้ปลอก (Socket) 7 ทีข่ นาดเส้นผ่านศูนย์กลางเข้ากันพอดี
กับขนาดเส้นผ่านศูนย์ภายนอกของลูกปืนล้อและซีลน้ำมัน

UAS00527

การตรวจสอบจานเบรค
1. ตรวจสอบ:
จานเบรค
ชำรุดเสียหาย / เป็นรอย → เปลีย่ น
2. ตรวจวัด :
การแกว่งของจานเบรค
ไม่ได้ค่าตามมาตรฐาน → ซ่อมแซมแก้ไขหรือเปลี่ยนจาน
เบรค
ค่าการแกว่งของจานเบรค (สูงสุด)
0.15 มม.

a.ตั้งขาตั้งกลางของรถจักรยานยนต์ จะทำให้ล้อหน้ายกขึ้น
b.ก่ อ นทำการวั ด ค่ า การแกว่ ง ของจานเบรค ให้ ห มุ น แฮนด์
ไปทางซ้ายหรือทางขวา เพื่อให้แน่ใจว่าล้อหน้าอยู่นิ่งคงที่
c. ถอดคาลิเปอร์ของเบรค (Brake caliper)
d.จับไดอัลเกจหันทางขวาประกบกับผิวจานเบรค
e.วัดค่าทีร่ ะยะ 1.5 มม. จากขอบจานเบรคด้านล่าง
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ล้อหน้าและดิสก์เบรค(AF115S)
3. ตรวจวัด:
ความหนาของจานเบรค
วัดความหนาจานเบรคสัก 2 - 3 ครัง้ ในตำแหน่งทีแ่ ตกต่างกัน
ไม่ได้ค่าตามมาตรฐาน → เปลี่ยน

ความหนาของจานเบรคน้อยที่สุด
3.0 มม.
4. ปรับตัง้ :
การแกว่งของจานเบรค
a.ถอดจานเบรค
b.หมุนจานเบรคโดยใช้โบลท์ร้อยไว้ตัวเดียว
c. ประกอบจานเบรค 1

หมายเหตุ

ให้ทำการขันโบลท์จานเบรคตามลำดับตรงกันข้าม
แรงบิดการขันโบลท์จานเบรค
23 Nm (2.3 m*kg)
น้ำยาล็อคเกลียว
d.วัดค่าการแกว่งของจานเบรค
e.ถ้าค่าไม่ได้ตามมาตรฐาน ให้ทำการปรับตั้งใหม่จนกว่าจะได้
ค่าตามมาตรฐานกำหนด
f. ถ้าไม่สามารถปรับตัง้ จานเบรคให้มคี า่ การแกว่งตามมาตรฐาน
กำหนด ให้เปลี่ยนจานเบรคใหม่

UAS00535

การตรวจสอบชุดเฟืองวัดความเร็ว
1. ตรวจสอบ:
ชุดเฟืองวัดความเร็ว
คดงอ / ชำรุด / สึกหาย เปลีย่ น
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ล้อหน้าและดิสก์เบรค(AF115S)
UAS00542

การประกอบล้อหน้า
1. หล่อลืน่ :
แกนล้อ
ลูกปืนล้อ
ขอบซีลน้ำมัน
ชุดเฟืองวัดความเร็ว
สารหล่อลื่นที่กำหนด
จาระบีสบูล่ เิ ทียม (Lithium-soap-base grease)
2. ประกอบ:
ชุดเฟืองวัดความเร็ว 1

หมายเหตุ
ต้องแน่ใจว่าร่อง a และเดือย b ของชุดเฟืองวัดความ
เร็วและดุมล้อสวมเข้าด้วยอย่างถูกต้อง
เมื่อประกอบชุดเฟืองวัดความเร็วแล้ว, ต้องแน่ใจว่าเดือย
ของของดุมล้อไม่ทำความเสียหายกับขอบซีลน้ำมันของ
เฟืองวัดความเร็ว

3. ประกอบ:
จานเบรค
ดูจากหัวข้อ “การตรวจสอบจานเบรค”
4. ประกอบ:
ชุดเฟืองวัดความเร็ว
บูช๊ รอง (Spacer)
ล้อหน้า
แกนล้อหน้า
แหวนรอง

หมายเหตุ
ต้องแน่ใจว่าเดือย a บนชุดเฟืองวัดความเร็วเข้ากับร่องของ
กระบอกโช๊คด้านนอก
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ล้อหน้าและดิสก์เบรค(AF115S)
5. ขัน:
นัทแกนล้อ
40 Nm (4.0 m*kg)
คำเตือน
จะต้ อ งแน่ ใ จว่ า ได้ ร ้ อ ยท่ อ น้ ำ มั น เบรคเข้ า ตำแหน่ ง เดิ ม
อย่างถูกต้อง

ข้อควรระวัง
ก่อนทำการขันนัทแกนล้อ ให้บีบเบรคหน้าและใช้น้ำหนัก
ตัวกดที่แฮนด์หลายๆ ครั้งเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าโช๊ค
หน้าเด้งกลับอย่างนิ่มนวล
6. ต่อสาย:
สายไมล์ 1
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ล้อหน้าและดรัมเบรค (AF115)
UASF0045

ล้อหน้าและดรัมเบรค(AF115)
1
2
3
4
5
6
7
8

แกนล้อหน้า
คอลล่าร์
ซีลน้ำมัน
ลูกปืน
บูช๊ รอง
ซีลน้ำมัน
คลัทช์ชดุ วัดความเร็ว
เฟืองขับชุดวัดความเร็ว

9
10
11
12
13
14
15
16
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สปริงผ้าเบรค(ด้านลูกเบีย้ วเบรค)
สปริงผ้าเบรค(ด้านเดือย)
ผ้าเบรค
ลูกเบีย้ วเบรค
แผ่นผ้าเบรค
เฟืองตามชุดความเร็ว
เข็มวัดการสึกหรอผ้าเบรค
ขาลูกเบีย้ วเบรค

ล้อหน้าและดรัมเบรค (AF115)
UAS00519

การถอดล้อหน้า
1. ตัง้ รถจักรยานยนต์บนแท่นระดับ
คำเตือน
เพือ่ ความปลอดภัยใช้แท่นรองใต้เครือ่ งยนต์รถจักรยานยนต์
เพื่อป้องกันอันตรายจากรถล้ม

2. ถอด:
นัทปรับระยะสายเบรค 1
สายเบรค 2
บูช๊ รอง 3
สปริงอัด
สลัก 4
สายไมล์ 5
นัทแกนล้อ
แหวนรอง
3. ถอด:
ล้อหน้า

หมายเหตุ
ตัง้ ขาตัง้ กลาง (ขาตัง้ คู)่ จะทำให้ลอ้ หน้ายกขึน้ ได้งา่ ย
4. ถอด:
แกนล้อหน้า
บูช๊ ล้อหน้า
ล้อหน้า
แผ่นยึดชุดผ้าเบรค

UAS00524

การถอดแยกชุดผ้าเบรคหน้า
1. ถอด:
ผ้าเบรค 1
คลัทช์วดั ความเร็ว 2
เฟืองขับตัววัดความเร็วรถ 3
แหวนรอง 4
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ล้อหน้าและดรัมเบรค (AL115)
2. ถอด:
ขาลูกเบีย้ วเบรค 1
เข็มวัดการสึกหรอผ้าเบรค 2
แกนลูกเบีย้ วเบรค 3

UAS00526

การตรวจสอบล้อหน้า
1. ตรวจสอบ:
แกนล้อ
ยาง
ล้อหน้า
ซีล่ อ้ รถ
ดูจากหัวข้อ “ล้อหน้าและดิกส์เบรค(AF115S)”
2. ตรวจวัด:
การคดในแนวรัศมี (Radial wheel runout)
การคดในแนวแกน (Lateral wheel runout)
ดูจากหัวข้อ “ล้อหน้าและดิกส์เบรค(AF115S)”
3. ตรวจสอบ:
บูช๊ รอง
แหวนคอลล่าร์
ชำรุดเสียหาย / สึกหรอ → เปลีย่ น
4. ตรวจสอบ:
ลูกปืนล้อ
ซีลน้ำมัน
ดูจากหัวข้อ “ล้อหน้าและดิกส์เบรค(AF115S)”
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ล้อหน้าและดรัมเบรค (AF115)
UAS00535

การตรวจสอบชุดวัดความเร็ว
1. ตรวจสอบ:
คลัทช์ชุดวัดความเร็ว
คดงอ / ชำรุดเสียหาย / สึกหรอ → เปลีย่ น

2. ตรวจสอบ:
เฟืองขับชุดวัดความเร็ว 1
เฟืองตามชุดวัดความเร็ว 2
ชำรุด / สึกหรอ → เปลีย่ น

UAS00536

การตรวจสอบเบรค
ขั้นตอนการตรวจสอบต่อไปนี้ใช้สำหรับการตรวจสอบผ้าเบรค
ทุกชิ้น
1. ตรวจสอบ:
ผ้าเบรค
บริเวณผิวเป็นมัน → ซ่อมแซมแก้ไข
ใช้กระดาษทรายขัดถูบริเวณผิวเป็นมัน

หมายเหตุ

หลั ง จากขั ด ถู บ ริ เ วณผิ ว เป็ น มั น แล้ ว ให้ ใ ช้ ผ ้ า เช็ ด ทำความ
สะอาด
2. ตรวจวัด
ความหนาผ้าเบรค a
ไม่ได้ค่าตามมาตรฐาน → เปลี่ยน
ความหนาของผ้าเบรคต่ำสุด
2 มม.
คำเตือน
อย่าให้ผ้าเบรคเปื้อนน้ำมันหรือจาระบี

หมายเหตุ
ให้เปลี่ยนผ้าเบรคทั้งชุดถ้าหากผ้าเบรคข้างใดข้างหนึ่งมีความ
หนาต่ำกว่าที่มาตรฐานกำหนด

6-12

ล้อหน้าและดรัมเบรค (AF115)
3. ตรวจวัด:
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของดุมเบรค a
ไม่ได้คา่ ตามมาตรฐาน → เปลี่ยนล้อ
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของดุมล้อ
(มากทีส่ ดุ )
111 มม.
4. ตรวจสอบ:
ผิวด้านในของดุมล้อ
มีคราบน้ำมันติด → เช็ดทำความสะอาด
ขจัดคราบน้ำมันโดยใช้ผ้าชุบทินเนอร์หรือโซเวนท์
เป็นรอย ขูดขีด → ซ่อมแซมแก้ไข
ขัดรอยขูดขีดด้วยกระดาษทรายละเอียด
5. ตรวจสอบ:
ลูกเบีย้ วเบรค
ชำรุดเสียหาย / สึกหรอ → เปลีย่ น

UEAS00537

การประกอบแผ่นยึดผ้าเบรค
1. ประกอบ:
ลูกเบีย้ วเบรค 1
เข็มวัดความสึกของผ้าเบรค 2
ขาลูกเบีย้ วเบรค 3

7 Nm (0.7 m*kg)

a. ประกอบลูกเบีย้ วเบรคให้มาร์ค a ตรงกับตำแหน่งดังรูป
b. จัดให้เดือยบนเข็มวัดความสึกผ้าเบรคตรงกับรอยบากลูก
เบี้ยวเบรค
c. ติดตัง้ ขาลูกเบีย้ วผ้าเบรคระยะ b 80.1 มม. ตามรูป
d. ตรวจสอบว่าผ้าเบรคประกอบเข้าตำแหน่งเดิมอย่างถูกต้อง
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ล้อหน้าและดรัมเบรค (AF115)
2. ประกอบ
สปริงผ้าเบรค(ด้านลูกเบีย้ วเบรค) 1
สปริงผ้าเบรค(ด้านเดือย) 2
ผ้าเบรค

หมายเหตุ

ระวังสปริงเสียหายระหว่างการประกอบ
ประกอบสปริงผ้าเบรคตามรูปทีแ่ สดง
UAS00538

การประกอบล้อหน้า
1. ประกอบ:
แผ่นยึดชุดผ้าเบรค
จัดให้ตำแหน่งเดือยบนคลัทช์ชุดวัดความเร็วเข้าในร่องดุมล้อ
2. ประกอบ:
แหวนคอลล่าร์
UAS00540

การติดตั้งล้อหน้า
1. หล่อลืน่ :
แกนล้อ
ลูกปืนล้อ
ซีลน้ำมัน
เฟืองขับชุดวัดความเร็ว
เฟืองตามชุดวัดความเร็ว
สารหล่อลื่นที่กำหนด
จาระบีสบูล่ เิ ทียม (Lithium-soap-base grease)
2. ประกอบ:
ล้อหน้า

หมายเหตุ

ต้องแน่ใจว่าช่องเดือยในแผ่นยึดชุดผ้าเบรคเข้ากับร่องบนกระบอกโช๊ค
3. ขัน:
นัทแกนล้อ
40 Nm (4.0 m*kg)
คำเตือน
จะต้องแน่ใจว่าทำการติดตั้งสายเบรคเข้าตำแหน่งเดิม
อย่างถูกต้อง

ข้อควรระวัง
ก่อนทำการขันนัทแกนล้อ ให้ทำการกด(ใช้น้ำหนักตัวกด)
ที่แฮนด์หลายๆ ครั้งให้แน่ใจว่าโช๊คหน้ามีการเด้งกลับ
อย่างนิม่ นวล
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ล้อหลังและเบรค
UASF0049

ล้อหลังและเบรค
1
2
3
4
5
6
7
8

นัทแกนล้อ
ล้อหลัง
สปริงผ้าเบรค (ด้านลูกเบี้ยว)
สปริงผ้าเบรค (ด้านเดือย)
ผ้าเบรค
ลูกเบี้ยวเบรค
โอริง
เข็มวัดการสึกของผ้าเบรค

9
10
11
12
13
14
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แหวนรอง
ลูกเบีย้ วเบรค
นัทปรับตัง้
สลัก
สปริงสายเบรคหลัง
สายเบรคหลัง

ล้อหลังและเบรค
UAS00563

การถอดล้อหลังและเบรคหลัง
1. ตัง้ รถจักรยานยนต์บนแท่นระดับ
คำเตือน
เพื่อความปลอดภัยใช้แท่นรองใต้เครื่องรถจักรยานยนต์
เพื่อป้องกันอันตรายจากรถล้ม
หมายเหตุ
ตั้งรถจักรยานยนต์บนขาตั้งกลาง จะทำให้ล้อหลังยกขึ้น
2. ถอด:
ท่อไอเสีย
ดูจากหัวข้อ “การถอดเครือ่ งยนต์” ในบทที่ 4

3. ถอด:
นัทแกนล้อ 1
แหวนรอง
ล้อหลัง 2

4. ถอด:
นัทปรับตัง้ 1
สายเบรคหลัง 2
สลัก 3
โบลท์ขาลูกเบีย้ วเบรค 4
ขาลูกเบีย้ วเบรค 5

5. ถอด:
แหวนรอง 1
เข็มวัดการสึกผ้าเบรค 2
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ล้อหลังและเบรค
6. ถอด:
ผ้าเบรค 1
สปริงผ้าเบรค (ด้านลูกเบีย้ วเบรค) 2
สปริงผ้าเบรค (ด้านเดือย) 3

7. ถอด:
ลูกเบีย้ วเบรค 1
แหวนรอง 2

UAS00566

การตรวจสอบล้อหลัง
1. ตรวจสอบ:
ยาง
ล้อหลัง
ชำรุดเสียหาย / สึกหรอ → เปลีย่ น
ดูจากหัวข้อ “การตรวจสอบยาง” และ “การตรวจสอบล้อ”
ในบทที่ 3
2. ตรวจสอบ:
ซีล่ อ้
คดงอ / ชำรุดเสียหาย → เปลีย่ น
หลวมคลอน → ขันให้ตงึ
ตรวจสอบความตึงของซี่ล้อ โดยใช้ไขควงเคาะฟังเสียงดูจาก
หัวข้อ “การตรวจสอบและขันซีล่ อ้ ” ในบทที่ 3
3. ตรวจวัด:
การคดในแนวรัศมี (Radial wheel runout)
การคดในแนวแกน (Lateral wheel runout)
ดูจากหัวข้อ “การตรวจสอบล้อหน้า”
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ล้อหลังและเบรค
UAS00569

การตรวจสอบเบรค
ขั้นตอนการตรวจสอบต่อไปนี้ ใช้สำหรับการตรวจสอบผ้าเบรค
ทุกชิ้น
1. ตรวจสอบ:
ผ้าเบรค
บริเวณผิวเป็นมัน → ซ่อมแซมแก้ไข
ใช้กระดาษทรายขัดถูบริเวณผิวเป็นมัน

หมายเหตุ

หลังจากขัดถูบริเวณผิวเป็นมันแล้ว, ให้ใช้ผา้ เช็ดทำความสะอาด
ด้วย
2. ตรวจวัด
ความหนาผ้าเบรค a
ไม่ได้ค่าตามมาตรฐาน → เปลี่ยน
ความหนาของผ้าเบรคต่ำสุด
2 มม.
คำเตือน
อย่าให้ผ้าเบรคเปื้อนน้ำมันหรือจาระบี

หมายเหตุ
ให้เปลี่ยนผ้าเบรคทั้งชุด ถ้าหากผ้าเบรคข้างใดข้างหนึ่งมีความ
หนาต่ำกว่าที่มาตรฐานกำหนด
3. ตรวจสอบ:
ผิวด้านในของดุมล้อ
มีคราบน้ำมันติด → เช็ดทำความสะอาด
ขจัดคราบน้ำมันโดยใช้ผ้าชุบทินเนอร์หรือโซเวนท์
เป็นรอย ขูดขีด → ซ่อมแซมแก้ไข
ขัดรอยขูดขีดด้วยกระดาษทรายละเอียด
4. วัด:
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของดุมล้อ a
ไม่ได้คา่ ตามมาตรฐาน → เปลี่ยนล้อ
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของดุมล้อ (มากทีส่ ดุ )
131 มม.

5. ตรวจสอบ:
ลูกเบีย้ วเบรค
ชำรุดเสียหาย / สึกหรอ → เปลีย่ น
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ล้อหลังและเบรค
UAS00573

การประกอบล้อหลังและเบรคหลัง
1. หล่อลืน่ :
ลูกเบี้ยวเบรค
สารหล่อลื่นที่กำหนด
จาระบีสบูล่ เิ ทียม (Lithium-soap-base grease)
2. ประกอบ:
แหวนรอง
ลูกเบีย้ วเบรค 1
คำเตือน
หลังจากประกอบลูกเบี้ยวเบรคหลัง ให้ขจัดคราบจาระบี
ส่วนเกินออกให้หมด

หมายเหตุ

จัดตำแหน่งลูกเบีย้ วเบรค 1 ให้ตรงกับมาร์คขาเบรค a
หันไปทางด้านหน้าของรถ
3. ประกอบ:
ตัวเข็มวัดความสึกผ้าเบรค

1

a. ประกอบลูกเบีย้ วเบรคให้มาร์ค a ตรงกับตำแหน่งดังรูป
b. จัดให้เดือย b บนเข็มวัดความสึกผ้าเบรคตรงกับรอยบาก
แกนลูกเบี้ยวผ้าเบรค
c. ตรวจสอบว่าผ้าเบรคประกอบเข้าตำแหน่งเดิมอย่างถูกต้อง
4. ประกอบ:
สปริงผ้าเบรค (ด้านลูกเบีย้ ว) 1
สปริงผ้าเบรค (ด้านเดือย) 2
ผ้าเบรค

หมายเหตุ
ระวังอย่าให้สปริงเสีย(ยืด) ระหว่างทำการประกอบ
ประกอบสปริงผ้าเบรคดังรูป
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ล้อหลังและเบรค

5. ประกอบ:
ขาลูกเบีย้ วเบรค 1
โบลท์ขาลูกเบีย้ วเบรค 2
สลัก 3
สายเบรคหลัง 4
นัทปรับตัง้ 5

หมายเหตุ
จัดตำแหน่งลูกเบี้ยวเบรค ให้ตรงกับมาร์คขาลูกเบี้ยวเบรค
a ดังรูป
หล่นลื่นแกนลูกเบี้ยวเบรค 1 และสลัก 2 ด้วยจาระบี
สบูล่ เิ ทียม (Lithium - soap - based grease)
6. ขัน:
โบลท์ขาลูกเบี้ยวเบรค
นัทแกนล้อ

7 Nm (0.7 m*kg)
135 Nm (13.5 m*kg)

7. ปรับตัง้ :
ระยะฟรีคันเบรค
ระยะฟรีคันเบรคหลัง
10 ~ 20 มม.
ดูจากหัวข้อ ”การปรับตัง้ เบรคหลัง” ในบทที่ 3
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เบรคหน้า (AF115S)
เบรคหน้า (AF115S)
UASF0052

คาลิเปอร์ของเบรคหน้า
1
2
3
4
5

สลักยึดผ้าเบรค
สกรูไล่ลมเบรค
โบลท์ยึดแผ่นรองผ้าเบรค
คาลิเปอร์เบรค
โบลท์ยึดคาลิเปอร์เบรคตัวล่าง

6
7
8
9
10
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ลูกสูบคาลิเปอร์เบรค
ซีลคาลิเปอร์เบรค
ซีลลูกสูบคาลิเปอร์เบรค
ผ้าเบรค
สปริงผ้าเบรค

เบรคหน้า (AF115S)
UAS00579

ข้อควรระวัง
ส่ ว นประกอบของดิ ส ก์ เ บรคต่ อ ไปนี ้ ไม่ จ ำเป็ น ต้ อ งทำ
การถอด
ดังนัน้ ให้ทำตามขัน้ ตอนต่อไปนี้
อย่าถอดชิ้นส่วนเบรคถ้าไม่จำเป็น
ถ้าเกิดสายน้ำมันเบรค หรือข้อต่อใดๆในระบบน้ำมัน
เบรคหลุดจำเป็นต้องถอด,ถ่ายน้ำมันเบรค,ทำความ
สะอาด,เติมน้ำมันเบรคให้ได้ระดับที่ถูกต้อง,และไล่
ลมหลังจากทำการประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว
อย่ า ให้ ส ารโซเวนเข้ า ไปในระบบเบรค หรื อ ส่ ว น
ประกอบภายในเบรค
ให้ใช้สารทำความสะอาดหรือใช้น้ำมันเบรคใหม่ใน
การทำความสะอาดชิ้นส่วนประกอบของระบบเบรค
น้ำมันเบรคจะกัดสีและชิ้นส่วนพลาสติกดังนั้นให้เช็ด
ทำความสะอาดเมื่อน้ำมันเบรคหกทันที
หลี ก เลี ่ ย งไม่ ใ ห้ น ้ ำ มั น เบรคเข้ า ตา เพราะจะทำ
อันตรายต่อดวงตา (กัด)

การรักษาเบือ้ งต้นเมือ่ น้ำมันเบรคเข้าตา
ล้างด้วยน้ำสะอาด 15 นาที (หลายๆครั้ง) แล้วรีบนำ
ส่งแพทย์
UAS00581

การเปลี่ยนผ้าเบรคหน้า

หมายเหตุ
ในการเปลี่ยนผ้าเบรคไม่จำเป็นต้องถอดท่อน้ำมันเบรคหรือถอด
แยกชิ้นส่วนชุดคาลิเปอร์เบรค

1. ถอด:
โบลท์คาลิเปอร์เบรค
คาลิเปอร์เบรค 1
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เบรคหน้า (AF115S)
2. ถอด :
คลิป
สลักยึดผ้าเบรค
ผ้าเบรค 1
สปริงผ้าเบรค

3. ตรวจวัด:
ความหนาผ้าเบรค (การสึกหรอของผ้าเบรค) a
ไม่ได้ค่าตามมาตรฐาน → เปลี่ยนผ้าเบรคทั้งชุด
ความหนาผ้าเบรคต่ำสุด
0.8 มม.
4. ประกอบ:
สปริงผ้าเบรค
ผ้าเบรค

หมายเหตุ

ในการเปลี่ยนผ้าเบรค ให้เปลี่ยนผ้าเบรคและสปริงผ้าเบรค
ทั้งชุด

a. ต่อสายพลาสติก 1 เข้ากับสกรูไล่ลมเบรค 2 และวาง
ปลายสายอีกด้านหนึ่งเข้าถาดรองน้ำมัน
b. คลายสกรูไล่ลมเบรค แล้วใช้นิ้วดันลูกสูบเข้า
c. ขันสกรูไล่ลมเบรคให้แน่น
แรงบิดการขันสกรูไล่ลมเบรค
6 Nm (0.6 m*kg)
d. ประกอบผ้าเบรคใหม่และสปริงผ้าเบรคตัวใหม่

หมายเหตุ

ให้ประกอบสปริงผ้าเบรค ตามรูป
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เบรคหน้า (AF115S)
5. หล่อลืน่ :
สลักยึดผ้าเบรค
สารหล่อลื่นที่กำหนด
จาระบีสบูล่ เิ ทียม (Lithium-soap-base grease)

ข้อควรระวัง
อย่าให้จาระบีเปื้อนผ้าเบรค
ขจัดจาระบีสว่ นเกินออกให้หมด
6. ประกอบ:
โบลท์คาลิเปอร์เบรค
35 Nm (3.5 m*kg)

7. ตรวจสอบ:
ระดับน้ำมันเบรค
ต่ำกว่าระดับต่ำสุดตามมาร์ค a → เติมน้ำมันเบรคตามชนิด
ที่กำหนดให้ได้ระดับที่ถูกต้อง
ดูจากหัวข้อ “การตรวจสอบระดับน้ำมันเบรค” ในบทที่ 3
8. ตรวจสอบ:
การทำงานของคันเบรค
อ่อนหรือรูส้ กึ ไม่เด้งกลับ → ไล่ลมในระบบเบรค
ดูจากหัวข้อ “การไล่ลมในระบบเบรค” ในบทที่ 3

UAS00618

การถอดแยกชิ้นส่วนคาลิเปอร์เบรคหน้า

หมายเหตุ
ก่อนทำการถอดแยกชิ้นส่วนคาลิเปอร์เบรคหน้า ให้ทำการถ่าย
น้ำมันเบรคออกจากระบบให้หมดเสียก่อน
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1. ถอด:
โบลท์ 1
แหวนทองแดง 2
สายน้ำมันเบรค

หมายเหตุ

วางปลายท่อน้ำมันเบรคเข้าไปในถาดรอง แล้วบีบคันเบรคเพื่อ
ไล่น้ำมันเบรคออกให้หมด
2. ถอด:
คาลิเปอร์เบรค 1
สลัก
สลักยึดผ้าเบรค
ผ้าเบรค
สปริงผ้าเบรค

3. ถอด :
แผงยึดคาลิเปอร์เบรค 1

4. ถอด :
ลูกสูบคาลิเปอร์เบรค 1
ซีลลูกสูบคาลิเปอร์เบรค 2
ซีลคาลิเปอร์เบรค 3
a. ใช้ลมเป่าเข้าไปในท่อข้อต่อน้ำมันเบรค เพื่อถอดลูกสูบออก
จากเบรคคาลิเปอร์
คำเตือน
ใช้ผ้าคลุมลูกสูบคาลิเปอร์เอาไว้และระวังอย่าให้เกิด
รอยเมือ่ ลูกสูบหลุดออกจากคาลิเปอร์
อย่าใช้การงัดลูกสูบคาลิเปอร์ออก
b. ถอดซีลลูกสูบคาลิเปอร์และซีลคาลิเปอร์
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UAS00631

การตรวจสอบคาลิเปอร์เบรคหน้า
ตารางกำหนดระยะเวลาในการเปลี่ยนชิ้นส่วนของเบรค
ผ้าเบรค
เมื่อจำเป็น
ซีลลูกสูบ
สายน้ำมันเบรค
น้ำมันเบรค

ทุกๆ 2 ปี
ทุกๆ 4 ปี
ทุกๆ 2 ปี และ
เมื่อมีการถอดระบบเบรค

1. ตรวจสอบ:
ลูกสูบคาลิเปอร์เบรค 1
เป็นสนิม / เป็นรอยขูดขีด / สึกหรอ → เปลีย่ นลูกสูบเบรค
กระบอกสูบคาลิเปอร์เบรค 2
เป็นรอย / สึกหรอ → เปลีย่ นคาลิเปอร์เบรคทัง้ ชุด
เสือ้ คาลิเปอร์เบรค 3
แตกหัก / ชำรุดเสียหาย → เปลี่ยนคาลิเปอร์เบรคทั้งชุด
ช่องน้ำมันเบรค (ทีเ่ สือ้ คาลิเปอร์เบรค)
อุดตัน → ใช้ลมเป่าออก
คำเตือน
ให้เปลีย่ นซีลลูกสูบเบรคทุกครัง้ เมือ่ มีการถอดแยกชิน้ ส่วน
ชุดคาลิเปอร์เบรค

2. ตรวจสอบ :
แผงยึดคาลิเปอร์เบรค 1
แตกหัก / สึกหรอ → เปลีย่ นใหม่
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UAS00634

การประกอบและติดตั้งคาลิเปอร์เบรคหน้า
คำเตือน
ก่อนทำการติดตั้งจะต้องทำความสะอาดและหล่อลื่น
ชิ ้ น ส่ ว นภายในของระบบเบรคด้ ว ยน้ ำ มั น ที ่ ส ะอาด
และใหม่
อย่าให้สารโซเวนต์เข้าสู่ภายในชิ้นส่วนของระบบเบรค
เพราะจะทำให้ซลี ลูกสูบบวมและบิดเบีย้ วได้
ให้เปลีย่ นซีลลูกสูบเบรคทุกครัง้ ทีม่ กี ารถอดแยกชิน้ ส่วน
ชุดแม่ปม๊ั เบรค
น้ำมันเบรคที่กำหนด
DOT 4

หมายเหตุ
ถ้าไม่สามารถหาน้ำมันเบรค DOT 4 ได้, ให้ใช้ DOT 3 แทน
1. ประกอบ:
คาลิเปอร์เบรค 1 ( ประกอบชัว่ คราว)
แหวนทองแดง
สายน้ำมันเบรค 2
โบลท์ 3
26 Nm (2.6 m*kg)
คำเตือน
จัดร้อยสายน้ำมันเบรคให้เข้าตำแหน่งเดิมเพื่อความปลอดภัย
ในการใช้รถจักรยานยนต์
ดูจากหัวข้อ “การจัดสาย” ในบทที่ 2

ข้อควรระวัง
เมือ่ ทำการประกอบสายน้ำมันเบรคเข้ากับคาลิเปอร์เบรค 1 ,
ต้องแน่ใจว่าท่อน้ำมันเบรค a สัมผัสกับเดือย b ทีค่ าลิเปอร์
เบรค
2. ถอด:
คาลิเปอร์เบรค
3. ประกอบ:
สปริงผ้าเบรค
ผ้าเบรค
สลักยึดผ้าเบรค
คาลิเปอร์เบรค
35 Nm (3.5 m*kg)
ดูจากหัวข้อ “การเปลี่ยนผ้าเบรคหน้า”
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4. เติม:
น้ำมันเบรคเข้ากระปุกน้ำมันเบรค
(โดยใช้ปริมาณและชนิดของน้ำมันตามที่กำหนด)
น้ำมันเบรคที่กำหนด
DOT 4
คำเตือน
ให้ใช้น้ำมันเบรคตามที่ชนิดที่กำหนดเท่านั้น น้ำมัน
เบรคอื่นอาจจะทำลาย (กัด) ซีลน้ำมันอันเป็นสาเหตุ
ของน้ำมันเบรครั่วซึมและสมรรถนะการเบรคต่ำลง
ให้ เ ติ ม น้ ำ มั น เบรคชนิ ด เดี ย วกั บ ของเดิ ม ที ่ ม ี อ ยู ่ ใ น
ระบบเบรคการผสมน้ ำ มั น ต่ า งชนิ ด กั น จะทำให้ เ กิ ด
ปฎิกิริยาทางเคมี (กัดกร่อน) ซึ่งทำให้สมรรถนะการ
เบรคต่ำ
ในการเติ ม น้ ำ มั น เบรคต้ อ งระวั ง อย่ า ให้ น ้ ำ เข้ า สู ่
กระปุกน้ำมันเบรค การที่น้ำเข้าไปผสมกับน้ำมันเบรค
จะทำให้จุดเดือดของน้ำมันต่ำลง ซึ่งทำให้เกิดฟอง
อากาศ (Vapor lock) ในระบบเบรค

ข้อควรระวัง
น้ำมันเบรคเป็นอันตรายต่อสีและชิ้นส่วนพลาสติก ดังนั้น
หากมีน้ำมันเบรคหกให้รีบล้างด้วยน้ำสะอาดทันที

หมายเหตุ
ถ้าไม่สามารถหาน้ำมันเบรค DOT 4 ได้, ให้ใช้ DOT 3 แทน
5. ไล่ลม:
ระบบเบรค
ดูจากหัวข้อ “การไล่ลมในระบบเบรค” ในบทที่ 3
6. ตรวจสอบ :
ระดับน้ำมันเบรค
ต่ำกว่าขีดบอกระดับต่ำสุด มาร์ค a → เติมน้ำมันเบรค
ตามชนิดที่กำหนดให้ได้ระดับตามที่กำหนด
ดูจากหัวข้อ “การตรวจสอบระดับน้ำมันเบรค” ในบทที่ 3
7. ตรวจสอบ:
การทำงานของคันเบรค
อ่อนหรือไม่ดดี กลับ → ไล่ลมระบบเบรค
ดูจากหัวข้อ “การไล่ลมในระบบเบรค” ในบทที่ 3
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UASF0050

แม่ปม๊ั เบรคหน้าตัวบน
1
2
3
4
5
6

แม่ปม๊ั เบรคหน้าตัวบน
คันเบรค
ชุดแม่ปม๊ั เบรค
ฝากระปุกน้ำมันเบรค
แผ่นยึดไดอะแฟรมกระปุกแม่ปม๊ั เบรค
แผ่นไดอะแฟรมกระปุกแม่ปม๊ั เบรคตัวบน

7
8
9
10
11
12

6-29

แผ่นรอง
ขายึดแม่ปม๊ั เบรค
สวิทช์ไฟเบรคหน้า
แหวนทองแดง
โบลท์
ท่อยางน้ำมันเบรค

เบรคหน้า (AF115S)
UAS00588

การถอดชุดแม่ปั๊มเบรคหน้า (ตัวบน)

หมายเหตุ

ก่อนทำการถอดแม่ปั๊มตัวบนเบรคหน้า ให้ถ่ายน้ำมันเบรคออก
จากระบบให้หมดก่อน
1. ถอด:
บังลมหน้า
ดูจากหัวข้อ “การถอดบังลมหน้าและบังลมใน” ในบทที่ 3

2. ถอด:
โบลท์ 1
แหวนทองแดง 2
ท่อน้ำมันเบรค 3
คันเบรค 4

หมายเหตุ

ให้วางถาดรองใต้แม่ปม๊ั เบรคตัวบน (ใต้กระปุกน้ำมันเบรค) และ
ปลายสายน้ำมันเบรค เพื่อรองน้ำมันเบรคที่ยังเหลือ
3. ถอด:
สวิทช์ไฟเบรคหน้า 1

4. ถอด:
แผงยึดแม่ปม๊ั เบรคตัวบน 1
แม่ปม๊ั เบรคตัวบน 2
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5. ถอด:
ยางกันฝุน่ 1
ชุดแม่ปม๊ั เบรค 2

6. ถอด:
ฝาครอบกระปุกแม่ปม๊ั เบรคตัวบน 1
แผ่นยึดไดอะแฟรมแม่ปม๊ั เบรคตัวบน 2
แผ่นไดอะแฟรมแม่ปม๊ั เบรคตัวบน 3
แผ่นรอง 4

7. ถอด:
ขายึดท่อน้ำมันเบรค 1
ท่อน้ำมันเบรค 2

UAS00590

การตรวจสอบแม่ปั๊มเบรคตัวบน
1. ตรวจสอบ:
แม่ปม๊ั เบรค 1
ชำรุดเสียหาย / เป็นรอยขูดขีด/สึกหรอ → เปลีย่ น
ช่องน้ำมันเบรค 2
(ช่องน้ำมันเบรคทีเ่ สือ้ แม่ปม๊ั )
อุดตัน → ใช้ลมเป่าออก
2. ตรวจสอบ:
ชุดแม่ปม๊ั เบรค
ชำรุดเสียหาย / เป็นรอยขูดขีด/สึกหรอ → เปลีย่ น
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3. ตรวจสอบ:
กระปุกแม่ปม๊ั เบรคตัวบน 1
ชำรุดเสียหาย / แตกร้าว → เปลีย่ น
แผ่นไดอะแฟรมกระปุกน้ำมันเบรค 2
ชำรุดเสียหาย / สึกหรอ → เปลีย่ น

4. ตรวจสอบ:
สายน้ำมันเบรค 1
แตกหัก / ชำรุดเสียหาย / สึกหรอ → เปลีย่ น

UAS00598

การประกอบและติดตั้งแม่ปั๊มเบรค
สำหรับขัน้ ตอนการประกอบ, ให้ปฏิบตั ยิ อ้ นขัน้ ตอนการถอด
คำเตือน
การทำก่ อ นประกอบก่ อ นหรื อ ติ ด ตั ้ ง จะต้ อ งทำความ
สะอาดและหล่อลืน่ ชิน้ ส่วนภายในระบบเบรค ด้วยน้ำมัน
เบรคทีส่ ะอาดและใหม่
อย่าให้สารโซเวนท์เข้าสูช่ น้ิ ส่วนภายในของระบบเบรค
น้ำมันเบรคที่กำหนด
DOT 4

หมายเหตุ
ถ้าไม่สามารถหาน้ำมันเบรค DOT 4 ได้ ให้ใช้ DOT 3 แทน
1. ประกอบ:
ท่อน้ำมันเบรค
ขายึดท่อน้ำมันเบรค
7 Nm (0.7 m*kg)
2. ประกอบ:
แผ่นรอง 1
แผ่นไดอะแฟรมแม่ปม๊ั เบรคตัวบน
แผ่นยึดแผ่นไดอะแฟรมแม่ปั๊มเบรคตัวบน
ฝาครอบกระปุกน้ำมันเบรค

หมายเหตุ
ประกอบแผ่นรอง ในทิศทางตามรูป
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3. ประกอบ:
แม่ปม๊ั เบรคตัวบน 1
แผ่นยึดแม่ปม๊ั เบรค
โบลท์แผ่นยึดแม่ปม๊ั เบรค(ตัวบน)

11 Nm (1.1 m*kg)
โบลท์แผ่นยึดแม่ปั๊มเบรค(ตัวล่าง)(ประกอบชั่วคราว)

หมายเหตุ
ประกอบแผ่นยึดแม่ปม๊ั เบรคตัวบนให้ตวั อักษร “ Up” ตัง้ ขึน้
ปรับให้ผวิ ประกบของแผ่นยึดแม่ปม๊ั เบรคตรงกับมาร์ค b
ของแฮนด์บงั คับเพือ่ ประกอบแม่ปม๊ั เบรค
ปรับมุมแม่ปม๊ั เบรค 33.5 องศา จากแนวระดับตามรูป
ให้ขนั โบลท์ตวั บนก่อน จากนัน้ จึงทำการขันโบลท์ตวั ล่าง
a 171.7 มม.

4. ประกอบ:
คันเบรค 1
แหวนทองแดง 2
สายน้ำมันเบรค 3
โบลท์ 4
26 Nm (2.6 m*kg)
คำเตือน
จัดสายเบรคให้เข้าทีอ่ ย่างถูกต้องเพือ่ ความปลอดภัยในการใช้
งานรถจักรยานยนต์ ดูจากหัวข้อ “การจัดสาย” ในบทที่ 2

หมายเหตุ
หมุนแฮนด์ไป ซ้าย-ขวา เพือ่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายน้ำมันเบรค
ไม่เสียดสีกบั ชิน้ ส่วนอืน่ ๆ (เช่น สายไฟเมน, สายไฟ, ขัว้ ต่อต่างๆ )
ให้ทำการแก้ไขถ้ามีการเสียดสีกัน
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5. เติม:
น้ำมันเบรคเข้ากระปุกน้ำมันเบรค
(โดยใช้ปริมาณและชนิดของน้ำมันตามที่กำหนด)
น้ำมันเบรคที่กำหนด
DOT 4
คำเตือน
ให้ใช้นำ้ มันเบรคตามชนิดทีก่ ำหนดเท่านัน้ น้ำมันเบรค
อื่นอาจจะทำลาย (กัด) ซีลน้ำมันอันเป็นสาเหตุของ
น้ำมันเบรครั่วซึมและสมรรถนะการเบรคต่ำลง
ให้ เ ติ ม น้ ำ มั น เบรคชนิ ด เดี ย วกั บ ของเดิ ม ที ่ ม ี อ ยู ่ ใ น
ระบบเบรคการผสมน้ำมันต่างชนิดกันจะ ทำให้เกิด
ปฎิกิริยาทางเคมี (กัดกร่อน) ซึ่งทำให้สมรรถนะการ
เบรคต่ำ
ในการเติ ม น้ ำ มั น เบรคต้ อ งระวั ง อย่ า ให้ น ้ ำ เข้ า สู ่
กระปุกน้ำมันเบรค การที่น้ำเข้าไปผสมกับน้ำมันเบรค
จะทำให้จุดเดือดของน้ำมันต่ำลง ซึ่งทำให้เกิดฟอง
อากาศ (Vapor lock) ในระบบ

ข้อควรระวัง
น้ำมันเบรคเป็นอันตรายต่อสีและชิ้นส่วนพลาสติก ดังนั้น
หากมีน้ำมันเบรคหกให้รีบเช็ดทำความสะอาดทันที

หมายเหตุ

ถ้าไม่สามารถหาน้ำมันเบรค DOT 4 ได้, ให้ใช้ DOT 3 แทน
6. ไล่ลม:
ระบบเบรค
ดูจากหัวข้อ “การไล่ลมในระบบเบรค(AF115S)” ในบทที่ 3
7. ตรวจสอบ:
ระดับน้ำมันเบรค
ต่ำกว่าขีดบอกระดับต่ำสุด มาร์ค a → เติมน้ำมันเบรค
ตามชนิดที่กำหนดให้ได้ระดับ
ดูจากหัวข้อ “การตรวจสอบระดับน้ำมันเบรค(AF115S)”
ในบทที่ 3
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เบรคหน้า (AF115S)
8. ตรวจสอบ:
การทำงานของคันเบรค
อ่อนหรือไม่ดดี กลับ → ไล่ลมระบบเบรค
ดูจากหัวข้อ “การไล่ลมในระบบเบรค(AL115S)” ในบทที่ 3
9. ประกอบ:
บังลมหน้า
ดูจากหัวข้อ “การประกอบบังลมหน้าและบังลมใน” ในบทที่ 3
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โช๊คหน้า
UASF0054

โช๊คหน้า
1
2
3
4
5

โบลท์ปดิ หัวโช๊ค
โอริง
สปริงโช๊ค
ก้านสูบ (แกนลูกสูบโช๊ค) (Damper rod)
สปริงดันกลับ (Rebound spring)

6
7
8
9
10
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กระบอกโช๊คตัวใน
ซีลกันฝุน่
คลิปล็อคซีลน้ำมัน
ซีลน้ำมัน
กระบอกโช๊คตัวนอก

โช๊คหน้า
UAS00651

การถอดกระบอกโช๊ค
ขั้นตอนการปฏิบัติงานต่อไปนี้ ใช้สำหรับการถอดกระบอกโช๊ค
ทั้งสองข้าง
1. ตัง้ รถจักรยานยนต์บนแท่นระดับ
คำเตือน
เพื่อความปลอดภัยใช้แท่นรองใต้เครื่องรถจักรยานยนต์
เพื่อป้องกันอันตรายจากรถล้ม

หมายเหตุ
ตั้งขาตั้งกลาง (ขาตั้งคู่) จะทำให้ล้อหน้ายกขึ้นได้ง่าย
2. ถอด:
บังลมหน้า
ดูจากหัวข้อ “การถอดบังลมหน้าและบังลมใน” ในบทที่ 3
3. ถอด:(AF115S)
ล้อหน้า
ดูจากหัวข้อ “ล้อหน้าและดิสก์เบรค(AF115S)”
4. ถอด:(AF115)
ล้อหน้า
ดูจากหัวข้อ “ล้อหน้าและดรัมเบรคเบรค(AF115)”
5. ถอด:(AF115S)
แผ่นยึดท่อน้ำมันเบรค
6. ถอด:
โบลท์ยดึ แผงคอล่าง(ตัวบน) 1
7. คลาย:
โบลท์ปดิ หัวโช๊ค 2
(ใช้ประแจ L หกเหลีย่ มขนาด 10 มม.)
โบลท์ยดึ แผงคอล่าง(ตัวล่าง) 3
คำเตือน
ก่อนคลายโบลท์แผงคอล่าง(ตัวล่าง) ให้รองแกนโช๊คก่อน
8. ถอด:
กระบอกโช๊ค 4
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โช๊คหน้า
UAS00655

การถอดแยกชิ้นส่วนแกนโช๊ค
ขั้นตอนการปฏิบัติงานต่อไปนี้ ใช้สำหรับการถอดกระบอกโช๊ค
ทั้งสองข้าง
1. ถอด:
โบลท์ฝาปิด
สปริงโช๊ค
2. ถ่าย:
น้ำมันโช๊ค

หมายเหตุ

ดึงแกนโช๊ค 1 เข้าออกเพือ่ ไล่ให้นำ้ มันในกระบอกโช๊คออก
3. ถอด:
ซีลกันฝุน่ 1
คลิปล็อคซีลน้ำมัน 2
(โดยใช้ไขควงปากแบน)

ข้อควรระวัง
ระวังอย่าให้กระบอกโช๊คตัวใน เป็นรอยขูดขีด
4. ถอด:
โบลท์ชดุ ลูกสูบโช๊ค 1
แหวนทองแดง

หมายเหตุ

ขณะทีจ่ บั แกนลูกสูบโช๊คด้วยประแจ L หกเหลีย่ มขนาด 10 มม.
2 และเหล็กตัว T 3 ให้ทำการคลายโบลท์ลกู สูบโช๊ค 1
เหล็กตัวที (T-handle)
90890-01326
5. ถอด:
กระบอกโช๊คตัวใน
แกนลูกสูบโช๊ค (Damper rod)
สปริงดันกลับ

หมายเหตุ

ดึ ง กระบอกโช๊ ค ตั ว ในออกพร้ อ มกั บ ตั ว แกนลู ก สู บ โช๊ ค
(Damper rod)
6. ถอด:
ซีลน้ำมัน 1

ข้อควรระวัง
อย่านำซีลเก่ามาใช้งานใหม่
2 ผ้า
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โช๊คหน้า
UAS00657

การตรวจสอบกระบอกโช๊คหน้า
ขั้นตอนการปฏิบัติงานต่อไปนี้ ใช้สำหรับการถอดกระบอกโช๊ค
ทั้งสองข้าง
1. ตรวจสอบ:
กระบอกโช๊คตัวใน 1
กระบอกโช๊คตัวนอก 2
คดงอ/ชำรุดเสียหาย/เป็นรอย → เปลี่ยน
คำเตือน
ระวังอย่านำกระบอกโช๊คที่คดมาดัดใช้ใหม่ เพราะจะเป็น
อันตรายมาก เนื่องจากอ่อนตัวได้ง่าย

2. ตรวจวัด:
ความยาวสปริงอิสระ a
ไม่ได้ค่าตามมาตรฐาน → เปลี่ยน
ความยาวสปริงอิสระ
266.7 มม.
(ค่าพิกดั การซ่อม 261.4 มม.)
3. ตรวจสอบ:
แกนลูกสูบโช๊ค 1
ชำรุดเสียหาย/สึกหรอ → เปลี่ยน
อุดตัน → ใช้ลมเป่าออก
สปริงดันกลับ 2
แตกร้าว/สึกหรอ → เปลี่ยน

ข้อควรระวัง
ชุดโช๊คหน้าจะมีชุดซับแรงกระแทกอยู่ในตัวและมีชิ้น
ส่วนย่อยๆหลายชิ้นซึ่งไวต่อสิ่งแปลกปลอมที่เข้าไป
ดังนั้นในการถอด-ประกอบโช๊ค ต้องระวังอย่าให้สิ่ง
แปลกปลอมเข้าไปภายใน
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โช๊คหน้า
UAS00659

การประกอบกระบอกโช๊ค
ขั้นตอนการปฏิบัติงานต่อไปนี้ ใช้สำหรับการถอดกระบอกโช๊ค
ทั้งสองข้าง
คำเตือน
จะต้องแน่ใจว่าระดับน้ำมันโช๊คทั้งสองข้างเท่ากัน
ถ้าระดับน้ำมันโช๊คไม่เท่ากัน จะทำให้การควบคุมบังคับ
เลี้ยวได้ยากและเสียการทรงตัวได้

หมายเหตุ
ในการประกอบกระบอกโช๊คทุกครั้ง จะต้องทำการเปลี่ยน
ชิ้นส่วนต่อไปนี้
- ซีลน้ำมัน
- ซีลกันฝุน่
- ปะเก็น
ก่อนที่จะทำการประกอบโช๊คหน้า จะต้องมั่นใจว่าได้ทำความ
สะอาดชิ้นส่วนภายในทุกชิ้นแล้ว
1. ประกอบ:
ชุดแกนลูกสูบโช๊ค (Damper rod) 1
สปริงดันกลับ
กระบอกโช๊คตัวใน 2

ข้อควรระวัง
ให้เลือ่ น (กด) ชุดแกนลูกสูบโช๊ค 2 ลงไปจนกว่าโผล่ออก
ที่ปลายด้านล่างของกระบอกโช๊คตัวใน ต้องระมัดระวัง
อย่าทำให้เกิดรอยขูดขีดที่กระบอกโช๊คตัวใน
2. หล่อลืน่ :
ผิวด้านนอกของกระบอกโช๊คตัวใน
สารหล่อลืน่ ทีก่ ำหนด
น้ำมันโช๊คเบอร์ 10W หรือเทียบเท่า
3. ประกอบ :
กระบอกโช๊คตัวนอก
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โช๊คหน้า
4. ขัน:
ชุดแกนลูกสูบโช๊ค (Damper rod) 1
23 Nm (2.3 m*kg)

หมายเหตุ

ขณะจั บ ชุ ด แกนลู ก สู บ โช๊ ค ด้ ว ยประแจหั ว หกเหลี ่ ย มขนาด
10 มม. 2 และเหล็กตัวที (T-handle) 3 ,ให้ทำการขันโบลท์
ชุดลูกสูบโช๊ค
เหล็กตัว ที (T-handle)
90890-01326

5. ประกอบ:
ซีลน้ำมัน 1
(โดยใช้หวั ตอกซีลโช๊ค 2 และตุม้ น้ำหนัก 3 )
ตุ้มน้ำหนักตอกซีลโช๊ค
90890-01184
หัวตอกซีลโช๊ค
90890-01186

ข้อควรระวัง
จะต้องแน่ใจว่าซีลน้ำมันด้านที่มีเบอร์หงายขึ้น

หมายเหตุ
ก่อนจะประกอบซีลน้ำมันให้หล่อลื่นขอบซีลด้วย จาระบีสบู่
ลิเทียม (Lithium-soap-based grease)
หล่อลื่นผิวด้านนอกของกระบอกโช๊คตัวในด้วยน้ำมันโช๊ค
ก่อนจะประกอบซีลน้ำมันให้ปิดปลายกระบอกโช๊คด้วยถุง
พลาสติก 4 เพือ่ ป้องกันซีลน้ำมันในขณะทำการประกอบ
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โช๊คหน้า
6. ประกอบ:
คลิปล็อคซีลน้ำมัน 1

NEW

หมายเหตุ
ปรับให้คลิปล็อคซีลน้ำมันเข้าไปในร่องของกระบอกโช๊คตัวนอก

7. ประกอบ:
ซีลกันฝุน่ 1
NEW
(โดยใช้ตมุ้ น้ำหนักตอกซีลโช๊ค 2 )
ตุ้มน้ำหนักตอกซีลโช๊ค
90890-01184
8. เติม:
น้ำมันโช๊ค
(โดยใช้น้ำมันโช๊คตามปริมาณและชนิดที่กำหนด)
ปริมาณน้ำมันโช๊ค (ของแต่ละข้าง)
0.057 ลิตร (57.0 ซม3)
น้ำมันที่กำหนด
น้ำมันโช๊คเบอร์ 10W หรือเทียบเท่า
ระดับของน้ำมันโช๊คหน้า a (วัดจากปาก
กระบอกด้านบน โดยกดกระบอกโช๊คตัวในลง
ให้สุดและยังไม่ได้ใส่สปริง)
88 มม.

หมายเหตุ
ขณะเติมน้ำมันโช๊คให้ตั้งกระบอกโช๊คให้ตั้งตรง
หลังจากเติมน้ำมันโช๊คแล้ว ค่อยๆ เลื่อนกระบอกโช๊คขึ้นและ
เลื่อนลงเพื่อให้น้ำมันกระจายได้ทั่วถึง
8. ประกอบ:
สปริงโช๊ค 1

หมายเหตุ
ประกอบสปริงโดยให้ด้านที่มีระยะพิทช์ถี่อยู่ด้านบน
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โช๊คหน้า
UAS00663

การประกอบแกนโช๊คหน้า
ขั้นตอนการปฎิบัติต่อไปนี้ใช้สำหรับการประกอบโช๊คทั้ง
สองข้าง
สำหรับการประกอบ ให้ปฏิบตั ยิ อ้ นขัน้ ตอนการถอด
1. ประกอบ:
แกนโช๊ค 1
โบลท์ยดึ แผงคอล่าง(ตัวล่าง) 2
โอริง NEW
โบลท์ปดิ หัวโช๊ค 3
โบลท์ยดึ แผงคอล่าง(ตัวบน) 4

หมายเหตุ
การติดตั้งแกนโช๊คโดยให้ร่อง a ตรงกับรูยึด b ของแผงคอ
ล่างของรูโบลท์ตัวบน
2. ขัน:
โบลท์ยึดแผงคอล่าง(ตัวล่าง)
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38 Nm (3.8 m*kg)

โบลท์หวั โช๊ค

20 Nm (2.0 m*kg)

โบลท์ยึดแผงคอล่าง(ตัวบน)

38 Nm (3.8 m*kg)

แฮนด์บังคับ
UASF0055

แฮนด์บังคับ
1
2
3
4
5
6
7
8

ชุดเรือนไมล์
ฝาครอบแฮนด์
กระจกมองหลังสปริงสายคันเร่ง
ปลอกคันเร่งสวิทช์แฮนด์ขวา
เสือ้ คันเร่ง
แฮนด์บงั คับ
สวิทช์แฮนด์ซา้ ย
ปลอกแฮนด์

9
10
11
12
13
14
15
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คันเบรคหลัง
สายโช๊ค
สายเบรคหลัง
สายเร่ง
คันโช๊ค
ตุม้ ถ่วงปลายแฮนด์
สายไมล์

แฮนด์บังคับ
UAS00666

การถอดแฮนด์บังคับ
1. ตัง้ รถจักรยานยนต์บนแท่นระดับ
คำเตือน
เพื ่ อ ความปลอดภั ย ให้ ใ ช้ แ ท่ น รองใต้ ร ถจั ก รยานยนต์
เพื่อป้องกันอันตรายจากรถล้ม
2. ถอด:
บังลมหน้า
ดูจากหัวข้อ “การถอดบังลมหน้าและบังลมใน” ในบทที่ 3
3. ถอด:
ชุดเรือนไมล์ 1
สายไมล์
ขัว้ เรือนไมล์
กระจกมองหลัง(ซ้ายและขวา)
ตุ้มถ่วงปลายแฮนด์(ด้านขวา)
4. ถอด:
สวิทช์แฮนด์(ซ้าย)

5. ถอด :
ขัว้ ต่อสวิทช์เบรคหลัง 1
สายเบรคหลัง 2
สายโช๊ค 3
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แฮนด์บงั คับ
6. ถอด:
ตุม้ ถ่วงปลายแฮนด์ (ซ้าย) 1

7. ถอด :
ปลอกแฮนด์ 1

หมายเหตุ
เป่าลมเข้าไประหว่างแฮนด์บังคับกับปลอกแฮนด์, แล้วค่อยๆ
ดันปลอกแฮนด์ออกมา

8. ถอด:
คันเบรคหลัง 1
ฝาครอบแฮนด์ 2
9. ถอด : (AF115S)
ชุดแม่ปม๊ั เบรคตัวบน
ดูจาหัวข้อ “เบรคหน้า” (AF115S)
10. ถอด : (AF115S)
ขัว้ สวิทช์ไฟเบรคหน้า
คันเบรคหน้า
11. ถอด :
ตุม้ ถ่วงปลายแฮนด์(ขวา) 1
เสือ้ สายเร่ง(ด้านหลัง)

12. ถอด:
สายเร่ง 1
ปลอกคันเร่ง 2
เสือ้ สายเร่ง(ด้านหน้า) 3
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แฮนด์บงั คับ
13. ถอด :
สายเบรคหน้า
สายไฟเมน
สายไมล์
สายเร่ง
สายเบรคหลัง
หมายเหตุ :
ถอดสายเบรคหน้าจากรูร้อย, จากนั้นถอดสายไมล์, สายไฟ
เมน, สายเร่ง, และสายโช๊คจากรูรอ้ ย

14. ถอด :
นัทแฮนด์บงั คับ 1
โบลท์แฮนด์บงั คับ 2
แฮนด์บงั คับ 3

UAS00668

การตรวจสอบแฮนด์บังคับ
1. ตรวจสอบ:
แฮนด์ 1
คด/งอ/แตกหัก/ชำรุดเสียหาย → เปลี่ยน
คำเตือน
อย่านำแฮนด์ที่คดมาดัดใช้งานใหม่ เพราะอันตรายมาก
เนื่องจากอ่อนตัวได้ง่าย
UAS00673

การประกอบแฮนด์
สำหรับขัน้ ตอนการประกอบ ให้ปฏิบตั ยิ อ้ นขัน้ ตอนการถอด
1. ตัง้ รถจักรยานยนต์บนแท่นระดับ
คำเตือน
เพื ่ อ ความปลอดภั ย ให้ ใ ช้ แ ท่ น รองใต้ ร ถจั ก รยานยนต์
เพื่อป้องกันอันตรายจากรถล้ม
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แฮนด์บงั คับ
2. ประกอบ:
แฮนด์บงั คับ 1

หมายเหตุ
จัดให้เดือย a บนตัวแฮนด์เข้ากับร่อง b บนแผงคอล่าง
3. ขัน:
นัทแฮนด์บงั คับ

53 Nm (5.3 m*kg)

4. ประกอบ:
สายโช๊ค
สายเบรคหลัง
สายเร่ง
สายไมล์
สายไฟเมน
สายเบรคหน้า
ดูจากหัวข้อ “การจัดสาย” ในบทที่ 2
5. ประกอบ:
สวิทช์แฮนด์(ด้านซ้าย)

หมายเหตุ
จัดให้รทู แ่ี ฮนด์บงั คับตรงกับสลักทีส่ วิทช์แฮนด์ จากนัน้ ประกอบ
สวิทช์แฮนด์
6. ประกอบ:
ชุดคันเบรคหลัง 1
สายเบรคหลัง

53 Nm (5.3 m*kg)

หมายเหตุ :
ประกอบคันเบรคหลังให้ได้ระดับ 33.5 อาศา จากแนวระดับ
ดังรูป
ประกอบคันเบรค โดยเลื่อนหน้าตัดร่องสวมมาให้ชนกับ
สวิทช์แฮนด์
หมุนให้มาร์ค
ที่คันเบรคตรงกับผิวประกบของสวิทช์
แฮนด์, จากนัน้ ขันโบลท์ให้แน่น
7. ประกอบ:
สายโช๊ค
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แฮนด์บงั คับ
8. ประกอบ:
ปลอกแฮนด์
a. ทากาวยางบางๆที่ปลายแฮนด์ซ้าย
b. เลือ่ น (ดัน) ปลอกแฮนด์ซา้ ยสวมเข้ากับแฮนด์บงั คับ
c. ใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาดกาวยางส่วนเกิน
คำเตือน
อย่าจับปลอกแฮนด์จนกว่ากาวจะแห้ง
9. ประกอบ :
ตุม้ ถ่วงปลายแฮนด์(ซ้าย) 1
10. ประกอบ:
สายเร่ง 1
ปลอกคันเร่ง 2
เรือนสายคันเร่ง(ด้านหน้า) 3

หมายเหตุ
หล่อลื่นผิวด้านในปลอกคันเร่งด้วยการทาจาระบีสบู่ลิเทียม
บางๆ ก่อนประกอบเข้ากับแฮนด์บงั คับ
จัดให้เดือย a บนเสือ้ สายเร่ง(ด้านหน้า) เข้ากับรู b บน
แฮนด์บงั คับ

11. ประกอบ:
เรือนสายคันเร่ง(ด้านหลัง) 1
คำเตือน
ต้องแน่ใจว่าปลอกคันเร่งหมุนได้คล่อง
12. ประกอบ :
ตุม้ ถ่วงปลายแฮนด์(ขวา) 1
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แฮนด์บงั คับ
13. ปรับตัง้ :
ระยะฟรีคนั เร่ง
ดูจากหัวข้อ “การปรับตัง้ ระยะฟรีคนั เร่ง” ในบทที่ 3
ระยะฟรีคันเร่ง
3 ~ 7 มม.
14. ปรับตัง้ :
ระยะฟรีคันเบรค
ดูจากหัวข้อ “การปรับตัง้ เบรคหลัง” ในบทที่ 3
ระยะฟรีคันเบรค
10 ~ 20 มม.
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คอรถ
UASF0057

คอรถ
1
2
3
4
5
6

นัทแหวนตัวบน
นัทแหวนตัวล่าง
ฝาครอบลูกปืน
เสือ้ ลูกปืนตัวใน
ลูกปืนตัวบน
เสื้อลูกปืนตัวนอก

7
8
9
10
11

6-51

ลูกปืนตัวล่าง
แผงคอล่าง
แผงยึดท่อน้ำมันเบรค
ขาเหล็กเกี่ยวสายวัดความเร็ว
บังโคลนหน้า

คอรถ
UAS00679

การถอดแผงคอล่าง
1. ตัง้ รถจักรยานยนต์บนแท่นระดับ
คำเตือน
เพื ่ อ ความปลอดภั ย ให้ ใ ช้ แ ท่ น รองใต้ ร ถจั ก รยานยนต์
เพื่อป้องกันอันตรายจากรถล้ม
2. ถอด:
บังลมใน
ดูจากหัวข้อ “การถอดบังลมหน้าและบังลมใน” ในบทที่ 3
3. ถอด:
ล้อหน้า
ดูจากหัวข้อ “การถอดล้อ”
บังโคลนหน้า
4. ถอด:
โช๊คหน้า
ดูจากหัวข้อ “โช๊คหน้า”
5. ถอด:
แฮนด์บงั คับ
ดูจากหัวข้อ “แฮนด์บงั คับ”

6. ถอด:
แผงยึดสายท่อน้ำมันเบรค 1
ขาเหล็กเกีย่ วสายไมล์ 2

7. ถอด:
นัทแหวนตัวบน 1
นัทแหวนตัวล่าง 2
แผงคอล่าง

หมายเหตุ

จับนัทแหวนตัวล่างด้วยประแจขันนัทแหวน 3 จากนั้นจึงถอด
นัทแหวนตัวบนโดยใช้ประแจขันนัทแหวน 4
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คอรถ
ประแจขันนัทคอรถ (Steering nut wrench)
90890-01043
ประแจขันนัทแหวน (Ring nut wrench)
90890-01268
คำเตือน
เพื ่ อ ความปลอดภั ย ให้ ใ ช้ แ ท่ น รองใต้ ร ถจั ก รยานยนต์
เพื่อป้องกันอันตรายจากรถล้ม
UAS00681

การตรวจสอบคอรถ
1. ทำความสะอาด:
ลูกปืน
เสือ้ ลูกปืน
สารชะล้างที่กำหนด
สารโซเวนท์ (Kerosene)
2. ตรวจสอบ:
ลูกปืน 1
เสือ้ ลูกปืน 2
ชำรุดเสียหาย/เป็นรอยกดหลุม → เปลี่ยน
3. เปลีย่ น:
ลูกปืน
เสือ้ ลูกปืน
a. ถอดแหวนรองลูกปืนออกจากคอรถโดยใช้ก้านกระทุ้งยาวๆ
1 และตอกออกด้วยค้อน
b. ถอดแหวนรองลูกปืนออกจากแผงคอล่าง โดยใช้สว่ิ 2
และใช้ฆอ้ นตอก
c. ให้เปลี่ยนแหวนรองลูกปืนทุกครั้ง

ข้อควรระวัง
ถ้าแหวนรองไม่ได้ถูกติดตั้ง (ประกอบ) อย่างถูกต้องจะทำ
ให้เหล็กคอเสียหายได้

หมายเหตุ
ให้เปลี่ยนลูกปืนและแหวนรองลูกปืนใหม่ทั้งชุดทุกครั้ง
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คอรถ
4. ตรวจสอบ:
แผงคอล่าง 1
(พร้อมกับแกนบังคับเลี้ยว)
คดงอ/แตกหัก/ชำรุดเสียหาย → เปลี่ยน

UAS00683

การประกอบคอรถ
การประกอบให้ทำย้อนขั้นตอนการถอด
1. หล่อลืน่
ลูกปืนตัวบน
ลูกปืนตัวล่าง
เสือ้ ลูกปืน
สารหล่อลื่นที่กำหนด
จาระบีสบูล่ เิ ทียม (Lithium-soap-base grease)
2. ประกอบ:
ลูกปืนตัวบน 1
ลูกปืนตัวล่าง 2

หมายเหตุ
การประกอบลูกปืนตัวบนและตัวล่างจัดให้ตำแหน่งมาร์ค a
อยู่ด้านบนของผิวหน้าลูกปืน
3. ประกอบ:
ฝาครอบ
นัทแหวนตัวล่าง
นัทแหวนตัวบน
ดูจากหัวข้อ “การตรวจสอบและการปรับตั้งคอรถ”
ในบทที่ 3
4. ประกอบ:
ขาเหล็กยึดสายวัดความเร็ว
แผงยึดสายท่อเบรค

7 Nm (0.7 m*kg)
7 Nm (0.7 m*kg)
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คอรถ
5. ประกอบ:
บังโคลนหน้า

7 Nm (0.7 m*kg)

6. ประกอบ:
ล้อหน้า
ดูจากหัวข้อ “การประกอบล้อ”
7. ประกอบ:
บังลมใน
ดูจากหัวข้อ “การถอดบังลมหน้าและบังลมใน” ในบทที่ 3
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ชุดโช๊คอัพหลัง
UASF0058

ชุดโช๊คหลังและสวิงอาร์ม
1
2

บูท
โช๊คอัพหลัง
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ชุดโช๊คอัพหลังและสวิงอาร์มหลัง
UAS00690

การถอดชุดโช๊คอัพหลัง
1. ตัง้ รถจักรยานยนต์บนแท่นระดับ
คำเตือน
เพื ่ อ ความปลอดภั ย ให้ ใ ช้ แ ท่ น รองใต้ ร ถจั ก รยานยนต์
เพื่อป้องกันอันตรายจากรถล้ม

หมายเหตุ
ตัง้ ขาตัง้ กลาง (ขาตัง้ คู)่ จะทำให้ลอ้ หลังยก
2. ถอด:
ฝาครอบข้าง(ซ้ายและขวา)
ดูจากหัวข้อ “การถอดเบาะและฝาครอบข้าง” ในบทที่ 3
3. ถอด:
ถังน้ำมันเชือ้ เพลิง
ดูจากหัวข้อ “ถังน้ำมันเชือ้ เพลิง” ในบทที่ 5
4. ถอด:
ฝาครอบกรองอากาศห้องสายพาน
ดูจากหัวข้อ “คันสตาร์ทเท้า” ในบทที่ 4
5. ถอด:
บูท
6. ถอด:
โบลท์โช๊คอัพหลัง 1
นัทโช๊คอัพหลัง 2
แหวนรอง
ชุดโช๊คอัพหลัง 3
แหวนรอง
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ชุดโช๊คอัพหลังและสวิงอาร์มหลัง
UAS00695

การตรวจสอบชุดโช๊คหลัง
1. ตรวจสอบ:
แกนโช๊คหลัง
คดงอ/ชำรุดเสียหาย → เปลี่ยนโช๊คหลังทั้งชุด
โช๊คหลัง
น้ำมันรั่วซึม → เปลี่ยนโช๊คหลังทั้งชุด
สปริง
ชำรุดเสียหาย/สึกหรอ → เปลี่ยนโช๊คหลังทั้งชุด
บูช๊ รอง
ชำรุดเสียหาย/สึกหรอ → เปลี่ยนใหม่
โบลท์
คดงอ/ชำรุดเสียหาย/สึกหรอ → เปลี่ยนใหม่

การตรวจสอบแคร้งเคส (ซ้าย)
1. ตรวจสอบ:
บูช๊ รอง (ชุดโช๊คหลัง) 1
ชำรุดเสียหาย/สึกหรอ → เปลี่ยน

UAS00697

การประกอบโช๊คอัพหลัง
สำหรับการประกอบ ให้ปฏิบตั ยิ อ้ นขัน้ ตอนการถอด
1. ประกอบ
แหวนรอง
ชุดโช๊คอัพหลัง
แหวนรอง
นัทชุดโช๊คอัพหลัง
32 Nm (3.2 m*kg)
16 Nm (1.6 m*kg)
โบลท์ชดุ โช๊คอัพหลัง
2. ประกอบ:
บูท
ฝาครอบกรองอากาศห้องสายพาน
ดูจากหัวข้อ “คันสตาร์ทเท้า” ในบทที่ 4
ถังน้ำมันเชือ้ เพลิง
ดูจากหัวข้อ “ถังน้ำมันเชือ้ เพลิง” ในบทที่ 5
ฝาครอบข้าง
ดูจากหัวข้อ “การประกอบเบาะและฝาครอบข้าง” ในบทที่ 3
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ระบบไฟฟ้า

ส่วนประกอบของระบบไฟฟ้า
UAS00729

ระบบไฟฟ้า
ส่วนประกอบหลักทางไฟฟ้า
1
2
3
4
5
6
7

ฟิวส์
รีเลย์สตาร์ท
ชุดส่งสัญญาณระดับน้ำมันเชื้อเพลิง
กล่อง ซี.ดี.ไอ.
เร็คติฟายเออร์ / เร็คกูเลเตอร์
คอยล์จุดระเบิด
แตร

8 รีเลย์ไฟเลีย้ ว
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ส่วนประกอบของระบบไฟฟ้า
1
2
3
4
5
6

สวิทช์กุญแจ
ฟิวส์
สายขั้วบวกแบตเตอรี่
แบตเตอรี่
สายขั้วลบแบตเตอรี่
สายไฟเมน
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การตรวจสอบความต่อเนื่องของสวิทช์
UAS00730

การตรวจสอบความต่อเนื่องทางไฟฟ้าของสวิทช์
ตรวจสอบความต่อเนื่องของสวิทช์แต่ละตัว โดยใช้
พ็อกเก็ตเทสเตอร์ ถ้าค่าทีอ่ า่ นได้นน้ั ไม่ถกู ต้อง ให้ตรวจสอบ
การต่อสายไฟว่าขาดหรือไม่ ถ้าจำเป็น ให้เปลีย่ นสวิทช์ใหม่
ข้อควรระวัง
อย่าแหย่เข็มหรือขัว้ สายของพ็อกเก็ตเทสเตอร์เข้าช่องขัว้ ต่อ
สายไฟ 1 ให้สอดเข้าด้านปลายตรงข้าม (ด้านทีเ่ ป็นขัว้
เสียบ) และระวังอย่าให้ขว้ั ต่อหลวมหรือชำรุดเสียหาย
พ็อกเก็ตเทสเตอร์
90980-03112
หมายเหตุ:
ก่อนทีจ่ ะทำการตรวจสอบความต่อเนือ่ ง (ของสายไฟ,
ขัว้ สาย, อุปกรณ์ทางไฟฟ้า) ให้ตง้ั ค่าศูนย์ “0”
โดยใช้คา่ พิกดั “Ω x 1”
เมือ่ ตรวจสอบความต่อเนือ่ ง ให้ปดิ และเปิดสวิทช์
สองสามครั้ง
ขัว้ สายไฟสำหรับเปิด-ปิด (เช่น สวิทช์กญ
ุ แจ, สวิทช์ดบั เครือ่ ง)
จะแสดงดังภาพตัวอย่างทางซ้ายมือ สวิทช์ตำแหน่ง a ทีอ่ ยู่
ในแนวตัง้ ทางด้ายซ้ายสุด และสวิทช์สายไฟสี b ทีอ่ ยูบ่ น
แถวบนสุดของภาพที่แสดง
หมายเหตุ:
“
” เป็นสัญลักษณ์แสดงความต่อเนือ่ งทางไฟฟ้า
ระหว่างขัว้ ของสวิทช์ (คือ ตำแหน่งวงจรปิด)
ตัวอย่างภาพทีแ่ สดงทางด้านซ้าย หมายถึง
มีความต่อเนื่องทางไฟฟ้าระหว่างสายสีแดงกับสายสีน้ำตาล
เมือ่ เปิดสวิทช์ไปที่ “ON”
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การตรวจสอบความต่อเนื่องของสวิทช์
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การตรวจสอบสวิทช์
UAS00731

การตรวจสอบสวิทช์
ตรวจสอบการชำรุดเสียหายและการสึกหรอ, ความถูกต้องของการต่อสาย และตรวจสอบความต่อเนื่องทางไฟฟ้าของขั้วสาย
สวิทช์ตา่ ง ๆ ดูจากหัวข้อ “การตรวจสอบความต่อเนือ่ งของสวิทช์”
ชำรุดเสียหาย / สึกหรอ → เปลีย่ นหรือแก้ไข
ต่อขัว้ สายไฟไม่ถกู ต้อง → ต่อใหม่ให้ถูกต้อง
ไม่มคี วามต่อเนือ่ งทางไฟฟ้า → เปลี่ยนสวิทช์

7-5

การตรวจสอบสวิทช์
1
2
3
4
5
6
7
8

สวิทช์ไฟเบรคหลัง
สวิทช์แตร
สวิทช์ปรับไฟสูง/ต่ำ
สวิทช์ไฟเลี้ยว
สวิทช์ไฟเบรคหน้า
สวิทช์สตาร์ท
สวิทช์กุญแจ
ฟิวส์
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การตรวจสอบหลอดไฟและขั้วหลอดไฟ
UAS00732

การตรวจสอบหลอดไฟและขั้วหลอดไฟ
ตรวจสอบการชำรุดเสียหายหรือการสึกหรอของหลอดไฟ
และขั้วหลอดไฟ, ความถูกต้องของการต่อสายไฟ,
และรวมถึงความต่อเนื่องทางไฟฟ้าระหว่างขั้วสายไฟ
ชำรุดเสียหาย / สึกหรอ → เปลีย่ นหรือแก้ไข
ต่อขัว้ สายไฟไม่ถกู ต้อง → ต่อใหม่ให้ถูกต้อง
ไม่มคี วามต่อเนือ่ งทางไฟฟ้า → ซ่อมแก้ไขหรือเปลีย่ น
หลอดไฟหรือขั้วหลอดหรือเปลี่ยนทั้งชุด

ชนิดของหลอดไฟ
หลอดไฟที่ใช้ในรถจักรยานยนต์รุ่นนี้มีลักษณะดังภาพที่แสดงไว้
ทางด้านซ้าย
หลอดไฟแบบ A เป็นหลอดไฟหน้า
และใช้มักจะใช้ตัวยึดจับซึ่งเวลาถอดหลอดไฟจะต้องทำการ
ถอดตัวยึดจับเสียก่อน จึงจะถอดหลอดได้
ชนิดของหลอดไฟนี้
สามารถถอดออกจากขั้วโดยหมุนทวนเข็มนาฬิกา
หลอดไฟแบบ B จะใช้เป็นหลอดไฟสัญญาณไฟเลีย้ วและ
หลอดไฟเบรคท้าย ซึ่งสามารถถอดออกโดยการกดเข้าไป
แล้วหมุนทวนเข็มนาฬิกา
หลอดไฟแบบ C และแบบ D ใช้เป็นหลอดไฟมิเตอร์
และไฟเรือนไมล์ ซึ่งสามารถถอดออกจากขั้วโดยค่อย ๆ
ดึงออกด้วยความระมัดระวัง
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การตรวจสอบหลอดไฟและขั้วหลอดไฟ
การตรวจสภาพของหลอดไฟ
ขั้นตอนการปฏิบัติต่อไปนี้ ใช้สำหรับการตรวจสภาพหลอดไฟ
ทุกดวง
1. ถอด:
หลอดไฟ
คำเตือน
เนือ่ งจากหลอดไฟหน้าจะร้อนมาก ดังนัน้ ควรเก็บชิน้ ส่วน
ไวไฟ ให้ห่างและไม่ควรใช้มือจับจนกว่าหลอดไฟ
จะเย็นลงเสียก่อน
หมายเหตุ:
ในการถอดหลอดไฟ จะต้องจับขัว้ หลอดให้ดี (จับให้แน่น)
อย่าดึงสายไฟ เพราะจะทำให้สายหลุด (ขาด) ออกจากขัว้
หลีกเลีย่ งการสัมผัสหลอดไฟบริเวณทีเ่ ป็นแก้ว เพือ่ ไม่ให้
คราบน้ำมันติดทีห่ ลอดไฟ ซึง่ จะส่งผลต่อความใสของ
กระจก, อายุการใช้งานสัน้ ลง และความสว่างของหลอดไฟ
ไม่ดี ถ้าหลอดไฟเปือ้ นน้ำมันให้ใช้ผา้ ชุบแอลกอฮอล์เช็ดออก

2. ตรวจสอบ:
ความต่อเนือ่ งทางไฟฟ้าของหลอดไฟ
(ใช้พ็อกเก็ตเทสเตอร์)
ไม่มคี วามต่อเนือ่ งทางไฟฟ้า → เปลี่ยน
พ็อกเก็ตเทสเตอร์
90890-03112
หมายเหตุ:
ก่อนที่จะใช้พ็อกเก็ตเทสเตอร์ ทำการตรวจเช็คความต่อเนื่อง
ทางไฟฟ้า ให้ตง้ั ค่าศูนย์ “0” โดยใช้คา่ พิกดั “Ω x 1”
a. ต่อขัว้ บวกของพ็อกเก็ตเทสเตอร์เข้ากับขัว้ 2
และต่อขัว้ ลบเข้ากับขัว้ 1 แล้วตรวจสอบความต่อเนือ่ ง
ทางไฟฟ้า
b. ต่อขัว้ บวกของพ็อกเก็ตเทสเตอร์เข้ากับขัว้ 3
และต่อขัว้ ลบเข้ากับขัว้ 1 แล้วตรวจสอบความต่อเนือ่ ง
ทางไฟฟ้า
c. ถ้าเข็มของพ็อกเก็ตเทสเตอร์ไม่ขยับ แสดงว่าไม่มี
ความต่อเนือ่ งทางไฟฟ้า ให้เปลีย่ นหลอดใหม่
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การตรวจสอบหลอดไฟและขั้วหลอดไฟ

การตรวจสภาพของขั้วหลอดไฟ
ขัน้ ตอนการปฏิบตั ติ อ่ ไปนี้ ใช้สำหรับการตรวจสภาพ
ขั้วของหลอดไฟทุกดวง
1. ตรวจสอบ:
ความต่อเนื่องทางไฟฟ้าของขั้วหลอดไฟ
(ใช้พ็อกเก็ตเทสเตอร์)
ไม่มคี วามต่อเนือ่ งทางไฟฟ้า → เปลี่ยน
พ็อกเก็ตเทสเตอร์
90890-03112
หมายเหตุ:
ตรวจสอบความต่อเนื่องทางไฟฟ้าของขั้วหลอดไฟแต่ละดวง
ในลักษณะเดียวกันกับการตรวจสอบหลอดไฟ โดยมีขั้นตอน
การปฏิบัติดังนี้
a. ใส่หลอดไฟทีด่ ี (หลอดทีไ่ ม่ขาด) เข้ากับขัว้ หลอด
b. ต่อขั้วสายของพ็อกเก็ตเทสเตอร์เข้ากับขั้วสายของ
ขั้วหลอด
c. ตรวจสอบความต่อเนื่องทางไฟฟ้า ถ้าไม่มีความต่อเนื่อง
ทางไฟฟ้า ให้เปลีย่ นขัว้ หลอดใหม่
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ระบบจุดระเบิด
UAS00734

ระบบจุดระเบิด
ไดอะแกรมวงจร
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ระบบจุดระเบิด
UAS00738

UAS00736

การวิเคราะห์ปัญหา
ระบบจุดระเบิดขัดข้อง (ไม่เกิดประกายไฟ
หรือประกายไฟขาด ๆ หาย ๆ)
1. ตรวจสอบ:
ฟิวส์
แบตเตอรี่
หัวเทียน
ระยะห่างเขีย้ วหัวเทียน
ความต้านทานของปลัก๊ หัวเทียน
ความต้านทานของคอยล์จดุ ระเบิด
ความต้านทานของขดลวดพัลเซอร์หรือขดลวดปิก๊ อัพ
สวิทช์กญ
ุ แจ
จุดต่อของสายไฟ
(จุดต่อของสายไฟที่เข้าสู่ระบบจุดระเบิด)
หมายเหตุ
ก่อนที่จะทำการตรวจสอบวิเคราะห์ปัญหาให้ทำการ
ถอดชิน้ ส่วนต่อไปนี้
1. เบาะนัง่
2. ฝาครอบกลาง 1
3. ฝาครอบท้าย
4. ฝาครอบข้างด้านขวา
5. ชุดไฟหน้า
6. บังลมหน้า
7. ชุดไฟหน้า
ตรวจสอบวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้เครื่องมือพิเศษต่อไปนี้
เครื่องตรวจสอบการจุดระเบิด
90890-06754
พ็อกเก็ตเทสเตอร์
90890-03112

1. ฟิวส์
ตรวจสอบความต่อเนือ่ งทางไฟฟ้าของฟิวส์
ดูจากหัวข้อ “การตรวจสอบฟิวส์” ในบทที่ 3
ตรวจสอบว่าฟิวส์ยงั ใช้การได้ดหี รือไม่ ?
ต่อเนื่อง

ไม่ต่อเนื่อง
เปลี่ยนฟิวส์

UAS00739

2. แบตเตอรี่
ตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่
ดูจากหัวข้อ “การตรวจสอบและการชาร์จแบตเตอรี”่
ในบทที่ 3
แรงดันไฟฟ้าต่ำสุดขณะไม่มีอุปกรณ์ต่อพ่วง
12.8 โวลท์ (V) หรือมากกว่า ที่ 20oC
แบตเตอรีย่ งั ใช้การได้ดใี ช่หรือไม่ ?
ใช่

ไม่ใช่

ทำความสะอาดขั้วแบตเตอรี่
ชาร์จ/แบตเตอรีใ่ หม่
UAS00740

3. หัวเทียน
ตรวจสอบความต่อเนือ่ งทางไฟฟ้าของหัวเทียน
ตรวจสอบชนิดของหัวเทียน
ตรวจวัดระยะห่างเขีย้ วหัวเทียน
ดูจากหัวข้อ “การตรวจสอบหัวเทียน” ในบทที่ 3
หัวเทียนมาตรฐาน
C7HSA (NGK)
ระยะห่างเขี้ยวหัวเทียน
0.6 ~ 0.7 มม.
หัวเทียนอยูใ่ นสภาพทีด่ หี รือไม่ ?, ชนิดของหัวเทียน
ถูกต้องหรือไม่ ?, และระยะห่างของเขีย้ วหัวเทียนอยูใ่ น
ค่ามาตรฐานหรือไม่ ?
ใช่

ไม่ใช่
ปรับระยะห่างเขี้ยวหัวเทียน
หรือเปลีย่ นหัวเทียน
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ระบบจุดระเบิด
UAS00744

UAS00742

4. ปลัก๊ หัวเทียน
ถอดปลั๊กหัวเทียนออกจากหัวเทียน
ต่อเครือ่ งตรวจเช็คประกายไฟ 1 ดังรูป
2 คือ ปลัก๊ หัวเทียน
เปิดสวิทช์กญ
ุ แจไปทีต่ ำแหน่ง “ON”
กดปุม่ สวิทช์สตาร์ทเครือ่ ง แล้วค่อยเพิม่ ระยะห่างของ
เขีย้ วหัวเทียนจนกว่าไม่มปี ระกายไฟ
วัดระยะห่างของเขีย้ วหัวเทียน a

5. ความต้านทานของปลัก๊ หัวเทียน
ถอดปลัก๊ หัวเทียนออกจากสายไฟจุดระเบิด
ต่อพ็อกเก็ตเทสเตอร์ (พิกดั Ω x 1k)
เข้ากับปลัก๊ หัวเทียนดังรูป
วัดค่าความต้านทานของปลัก๊ หัวเทียน

ความต้านทานของปลั๊กหัวเทียน
5 kΩ ที่ 20oC
ปลัก๊ หัวเทียนใช้การได้ดหี รือไม่ ?

ระยะห่างของเขี้ยวหัวเทียนน้อยที่สุด
6 มม.

ใช้การได้ดี

เกิดประกายไฟและระยะห่างเขีย้ วหัวเทียนได้
ตามมาตรฐานหรือไม่ ?
ไม่ได้มาตรฐาน

ใช้การไม่ได้
เปลี่ยนปลั๊กหัวเทียน

ได้มาตรฐาน

ระบบจุดระเบิดใช้การได้ดี
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ระบบจุดระเบิด
UAS00748

UAS00746

6. ความต้านทานของคอยล์จดุ ระเบิด
ถอดขดลวดจุดระเบิดออกจากขัว้ สายของคอยล์จดุ ระเบิด
ต่อพ็อกเก็ตเทสเตอร์ (พิกดั Ω x 1) เข้ากับคอยล์
จุดระเบิดดังรูป
สายพ็อกเก็ตเทสเตอร์ (+) → ขัว้ 1
สายพ็อกเก็ตเทสเตอร์ (-) → ฐานคอยล์จดุ ระเบิด 2

7. ความต้านทานของขดลวดปิคอัพ (หรือพัลเซอร์คอยล์)
ถอดขัว้ สายของขดลวดปิคอัพ (หรือพัลเซอร์คอยล์)
ออกจากสายไฟเมน
ต่อพ็อกเก็ตเทสเตอร์ (พิกดั Ω x 100) เข้ากับขัว้ ของ
ขดลวดปิคอัพ (หรือพัลเซอร์คอยล์) ดังรูป
สายพ็อกเก็ตเทสเตอร์ (+) → สายสีขาว/น้ำเงิน 1
สายพ็อกเก็ตเทสเตอร์ (-) → สายสีขาว/แดง 2

วัดความต้านทานของขดลวดไฟแรงต่ำ(ปฐมภูม)ิ
ความต้านทานของปลั๊กหัวเทียน
0.32 ~ 0.48 kΩ ที่ 20oC

วัดความต้านทานของขดลวดปิคอัพ (หรือพัลเซอร์คอยล์)
ความต้านทานของขดลวดปิคอัพ
248 ~ 372 Ω ที่ 20oC

ต่อพ็อกเก็ตเทสเตอร์ (พิกดั Ω x 1k) เข้ากับขดลวด
จุดระเบิดดังรูป

ขดลวดปิคอัพ (หรือพัลเซอร์คอยล์) ใช้การได้ดหี รือไม่ ?
ใช้การได้ดี

ความต้านทานของขดลวดไฟแรงสูง
5.68 ~ 8.52 kΩ ที่ 20oC

คอยล์จดุ ระเบิดใช้การได้ดหี รือไม่ ?
ใช้การได้ดี

เปลี่ยนขดลวดปิคอัพ
(หรือพัลเซอร์คอยล์)

UAS00749

วัดความต้านทานของขดลวดไฟแรงสูง

ใช้การไม่ได้

8. สวิทช์กญ
ุ แจ
ตรวจสอบความต่อเนื่องทางไฟฟ้าของสวิทช์กุญแจ
ดูจากหัวข้อ “การตรวจสอบสวิทช์”
สวิทช์กญ
ุ แจใช้การได้ดหี รือไม่ ?
ใช้การได้ดี

ใช้การไม่ได้

ใช้การไม่ได้
เปลี่ยนสวิทช์กุญแจ

เปลี่ยนคอยล์จุดระเบิด
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ระบบจุดระเบิด
UAS00754

9. สายไฟ
ตรวจสอบสายไฟที่เข้าสู่ระบบจุดระเบิด
ดูจาก “ไดอะแกรมวงจรไฟฟ้า”
สายไฟในระบบจุดระเบิดต่ออย่างถูกต้องและไม่เสียหาย
ใช่หรือไม่ ?
ใช่
เปลีย่ นกล่อง ซี.ดี.ไอ.

ไม่ใช่
ต่อสายไฟให้ถูกต้องหรือซ่อม
สายไฟที่ชำรุดเสียหาย

7-14

ระบบสตาร์ทไฟฟ้า
UAS00755

ระบบสตาร์ทไฟฟ้า

ไดอะแกรมวงจร
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ระบบสตาร์ทไฟฟ้า
UAS00756

การทำงานของระบบตัด-ต่อไฟฟ้าในระบบสตาร์ทไฟฟ้า
เมื่อเปิดสวิทช์กุญแจ “ON” (วงจรไฟฟ้าปิด) มอเตอร์สตาร์ทจะ
ทำงานก็ต่อเมื่ออยู่ในสภาวะเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้เท่านั้น
บีบคันเบรคหน้า (ไฟเบรคจะติด)
บีบคันเบรคหลัง (ไฟเบรคจะติด)

1
2
3
4
5
6
7
8
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แบตเตอรี่
ฟิวส์
สวิทช์กุญแจ
สวิทช์ไฟเบรคหน้า
สวิทช์ไฟเบรคหลัง
สวิทช์สตาร์ท
รีเลย์สตาร์ท
มอเตอร์สตาร์ท

ระบบสตาร์ทไฟฟ้า
UAS00738

UAS00757

การวิเคราะห์ปัญหา
มอเตอร์สตาร์ทไม่หมุน

ตรวจสอบ:
1. ฟิวส์
2. แบตเตอรี่
3. มอเตอร์สตาร์ท
4. รีเลย์สตาร์ท
5. สวิทช์กญ
ุ แจ
6. สวิทช์สตาร์ท
7. สวิทช์ไฟเบรคหน้า
8. สวิทช์ไฟเบรคหลัง
9. การต่อสายไฟ
(สายไฟที่เข้าสู่ระบบสตาร์ท)
หมายเหตุ:
ก่อนที่จะทำการวิเคราะห์แก้ปัญหา
ให้ถอดชิน้ ส่วนต่อไปนีก้ อ่ น
1. เบาะนัง่
2. ฝาครอบกลาง 1
3. ฝาครอบท้าย
4. ฝาครอบข้าง (ซ้ายและขวา)
5. ชุดไฟหน้า
6. บังลมหน้า
7. บังลมใน
วิเคราะห์แก้ไขปัญหาโดยใช้เครื่องมือพิเศษต่อไปนี้

1. ฟิวส์
ตรวจสอบความต่อเนือ่ งทางไฟฟ้า
ดูจากหัวข้อ “การตรวจสอบฟิวส์” ในบทที่ 3
มีความต่อเนือ่ งทางไฟฟ้าหรือไม่ ? (ฟิวส์ขาดหรือไม่ ?)
ต่อเนื่อง

ไม่ต่อเนื่อง
เปลี่ยนฟิวส์

UAS00739

2. แบตเตอรี่
ตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่
ดูจากหัวข้อ “การตรวจสอบและการชาร์จแบตเตอรี”่
ในบทที่ 3
แรงเคลื่อนไฟฟ้าต่ำสุดของแบตเตอรี่
12.8 V หรือมากกว่า ที่ 20oC
แบตเตอรีย่ งั ใช้การได้ดหี รือไม่ ?
ใช้การได้ดี

ใช้การไม่ได้
ทำความสะอาดขั้วแบตเตอรี่
ชาร์จหรือเปลีย่ นแบตเตอรี่

พ็อกเก็ตเทสเตอร์
90890-03112

7-17

ระบบสตาร์ทไฟฟ้า
UAS00761

UAS00758

3. มอเตอร์สตาร์ท
ต่อขัว้ บวก (+) ของแบตเตอรี่ 1 และสายของมอเตอร์
สตาร์ท 2 เข้าด้วยกัน โดยใช้สายไฟ 3 ต่อข้ามวงจร

4. รีเลย์สตาร์ท
ถอดสายของรีเลย์สตาร์ทออกจากขั้วสาย
ต่อพ็อกเก็ตเทสเตอร์ (พิกดั Ω x 1) และแบตเตอรี่
(ไฟกระแสตรงขนาด 12 โวลท์ (V)) เข้ากับขัว้ ของ
รีเลย์สตาร์ทดังรูป
สายขัว้ บวก(+)แบตเตอรี่ → สายสีนำ้ เงิน/สีขาว 1
สายขัว้ ลบ(-)แบตเตอรี่ → สายสีเทา 2
สายพ็อกเก็ตเทสเตอร์ขว้ั บวก (+) → สายสีแดง 3
สายพ็อกเก็ตเทสเตอร์ขั้วลบ (-) → สายสีแดง/สีขาว 4

คำเตือน
สายไฟที่ใช้ต่อข้ามวงจร จะต้องต้องมีขนาดและความ
สามารถส่งผ่านกระแสไฟฟ้าเท่ากับหรือมากกว่า
สายของแบตเตอรี่ มิฉะนัน้ สายไฟอาจจะไหม้ได้
การตรวจสอบด้วยวิธีการนี้อาจจะเกิดประกายไฟได้
ดังนั้นต้องแน่ใจว่าไม่มีวัตถุไวไฟอยู่ใกล้
มอเตอร์สตาร์ททำงาน (หมุน) หรือไม่ ?
มอเตอร์หมุน

มอเตอร์ไม่หมุน
ซ่อมหรือเปลี่ยน
มอเตอร์สตาร์ท

รีเลย์สตาร์ทมีความต่อเนือ่ งทางไฟฟ้าระหว่างสายสีแดง
กับสายสีแดง/ขาวหรือไม่ ?
ต่อเนื่อง

ไม่ต่อเนื่อง
เปลีย่ นรีเลย์สตาร์ท
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ระบบสตาร์ทไฟฟ้า
UAS00749
UAS00766

5. สวิทช์กญ
ุ แจ
ตรวจสอบความต่อเนือ่ งทางไฟฟ้าของสวิทช์กญ
ุ แจ
ดูจากหัวข้อ “การตรวจสอบสวิทช์”
สวิทช์กญ
ุ แจยังใช้การได้ดหี รือไม่ ?
ใช้การได้ดี

9. สายไฟ
ตรวจสอบสายไฟทีเ่ ข้าสูร่ ะบบจุดระเบิด
ดูจากหัวข้อ “ไดอะแกรมวงจร”
สายไฟทีเ่ ข้าสูร่ ะบบจุดระเบิดต่อไว้อย่างถูกต้องและไม่มี
การชำรุดเสียหายใช่หรือไม่ ?

ใช้การไม่ได้

ใช่

เปลี่ยนสวิทช์กุญแจ

ไม่ใช่

UAS00764

วงจรไฟสตาร์ทถูกต้อง

6. สวิทช์สตาร์ท
ตรวจสอบความต่อเนือ่ งทางไฟฟ้าของสวิทช์สตาร์ท
ดูจากหัวข้อ “การตรวจสอบสวิทช์”
สวิทช์สตาร์ทยังใช้การได้ดหี รือไม่ ?
ใช้การได้ดี

ใช้การไม่ได้
เปลี่ยนสวิทช์สตาร์ท

7. สวิทช์ไฟเบรคหน้า
ตรวจสอบความต่อเนือ่ งทางไฟฟ้าของสวิทช์ไฟเบรคหน้า
ดูจากหัวข้อ “การตรวจสอบสวิทช์”
สวิทช์ไฟเบรคหน้ายังใช้การได้ดหี รือไม่ ?
ใช้การได้ดี

ใช้การไม่ได้
เปลี่ยนสวิทช์ไฟเบรคหน้า

8. สวิทช์ไฟเบรคหลัง
ตรวจสอบความต่อเนือ่ งทางไฟฟ้าของสวิทช์ไฟเบรคหลัง
ดูจากหัวข้อ “การตรวจสอบสวิทช์”
สวิทช์ไฟเบรคหลังยังใช้การได้ดหี รือไม่ ?
ใช้การได้ดี

ใช้การไม่ได้
เปลี่ยนสวิทช์ไฟเบรคหลัง
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ต่อสายไฟให้ถูกต้องหรือ
ซ่อมแซมส่วนที่เสียหาย

มอเตอร์สตาร์ท
UASF0767

มอเตอร์สตาร์ท
1
2
3
4
5

ฝาครอบหลังมอเตอร์สตาร์ท
ชุดแม่เหล็ก (Yoke)
ชุดขดลวดอาร์เมเจอร์
ชุดแปรงถ่าน
ชุดฝาครอบหน้ามอเตอร์สตาร์ท

A
B
C
D
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พิกัดความยาวแปรงถ่าน
3.5 มม.
พิกัดการสึกหรอของคอมมิวเตเตอร์ 21 มม.
พิกัดการสึกหรอของไมก้า
1.5 มม.
ความต้านทานขดลวดอาร์เมเจอร์
0.0315~0.0385 Ω ที่ 20oC

มอเตอร์สตาร์ท
การถอดมอเตอร์สตาร์ท
1. ถอดสาย:
แผ่นวางเท้า
ดูจากหัวข้อ “การถอดบังลมหน้าและบังลมใน” ในบทที่ 3
2. ถอด:
แบตเตอรี่
ดูจากหัวข้อ “การตรวจสอบและการชาร์จแบตเตอรี”่ ในบทที่ 3
3. ถอด:
กล่องอเนกประสงค์
ดูจากหัวข้อ “ถังน้ำมันเชือ้ เพลิง” ในบทที่ 5
หม้อกรองอากาศ
ดูจากหัวข้อ “หม้อกรองอากาศ” ในบทที่ 5

4. ถอดสาย:
สายขัว้ ลบแบตเตอรี่ 1
5. ถอดสาย:
มอเตอร์สตาร์ท 2

การถอดแยกชิ้นส่วนมอเตอร์สตาร์ท
1. ถอด:
สายมอเตอร์สตาร์ท 1
โบลท์ฝาครอบหน้ามอเตอร์สตาร์ท
(พร้อมแหวนรองและโอริง)
2. ถอด:
ฝาครอบหน้ามอเตอร์สตาร์ท 2
แหวนรอง 3
3. ถอด:
ชุดแม่เหล็ก(Yoke) 1
โอริง 2
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มอเตอร์สตาร์ท
4. ถอด:
แกนอาร์เมเจอร์ 1

UAS00770

การตรวจสอบมอเตอร์สตาร์ท
1. ตรวจสอบ:
คอมมิวเตเตอร์
สกปรก → ทำความสะอาดโดยขัดด้วยกระดาษทราย
เบอร์ 600

2. วัด:
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของคอมมิวเตเตอร์ a
ไม่ได้คา่ ตามมาตรฐาน → เปลีย่ นมอเตอร์สตาร์ท
ค่าพิกัดการสึกหรอของคอมมิวเตเตอร์
21 มม.

3. วัด:
ระยะร่องของไมก้า a
ไม่ได้คา่ ตามมาตรฐาน → ขจัดเศษผง โดยใช้ใบเลือ่ ย
เซาะร่องไมก้าจนสามารถลงกราวด์ของคอมมิวเตเตอร์ได้
ความลึกของร่องไมก้า
1.5 มม.
หมายเหตุ:
ไมก้าของคอมมิวเตเตอร์จะต้องเซาะเป็นร่อง
เพื่อให้การทำงานของคอมมิวเตเตอร์ถูกต้อง
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มอเตอร์สตาร์ท
4. วัด:
ความต้านทานของชุดอาร์เมเจอร์ (คอมมิวเตเตอร์
และฉนวน)
ไม่ได้คา่ ตามมาตรฐาน → เปลีย่ นมอเตอร์สตาร์ท
a. วัดค่าความต้านทานของชุดอาร์เมเจอร์ โดยใช้
พ็อกเก็ตเทสเตอร์
พ็อกเก็ตเทสเตอร์
90890-03112
ขดลวดอาร์เมเจอร์
ความต้านทานคอมมิวเตเตอร์ 1
0.0315 ~ 0.0385 Ω ที่ 20o C
ความต้านทานของฉนวน 2
มากกว่า 1 MΩ ที่ 20o C
b. ถ้าค่าความต้านทานไม่ได้ค่าตามมาตรฐานให้เปลี่ยน
มอเตอร์สตาร์ท

5. วัด:
ความยาวแปรงถ่าน a
ไม่ได้ค่าตามมาตรฐาน → เปลี่ยนแปรงถ่านยกชุด
พิกัดการสึกหรอทางยาวของแปรงถ่าน
3.5 มม.
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มอเตอร์สตาร์ท
6. วัด:
แรงสปริงแปรงถ่าน
ไม่ได้ค่าตามมาตรฐาน → เปลี่ยนสปริงแปรงถ่านยกชุด
แรงสปริงแปรงถ่าน
5.52 ~ 8.28 N (563~844 gf)
7. ตรวจสอบ:
ฟันเฟือง
ชำรุดเสียหาย / สึกหรอ → เปลีย่ นเฟือง
8. ตรวจสอบ:
ลูกปืน
ซีลน้ำมัน
ชำรุดเสียหาย / สึกหรอ → เปลีย่ นชิน้ ส่วนทีเ่ สียหาย
UAS00772

การประกอบมอเตอร์สตาร์ท
คำเตือน
ให้เปลี่ยนโอริงใหม่ทุกครั้ง
1. ประกอบ:
แหวนรอง (เข้ากับแกนอาร์เมเจอร์)
แกนอาร์เมเจอร์ ( เข้ากับฝาครอบหน้ามอเตอร์สตาร์ท
1 )
โอริง (ในขดลวดสเตเตอร์)
ขดลวดสเตเตอร์ของมอเตอร์สตาร์ท
ฝาครอบหลังมอเตอร์สตาร์ท 2
หมายเหตุ:
จัดให้รอ่ ง a บนขดลวดสเตเตอร์ให้ตรงกับร่อง b
บนฝาครอบหน้าและหลังมอเตอร์สตาร์ท
โบลท์ฝาครอบหลังมอเตอร์สตาร์ท
(พร้อมด้วยโอริงและแหวนรอง)
โอริง 3
(เข้าทีฝ่ าครอบหน้ามอเตอร์สตาร์ท)
สายของมอเตอร์สตาร์ท
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มอเตอร์สตาร์ท
การติดตั้งมอเตอร์สตาร์ท
สำหรัการประกอบนั้น ให้ปฏิบัติย้อนขั้นตอนการถอด
1. ประกอบ:
มอเตอร์สตาร์ท 1
สายไฟมอเตอร์สตาร์ท 2
โบลท์มอเตอร์สตาร์ท
7 Nm (0.7 m*kg)
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ระบบไฟชาร์จ
UAS00773

ระบบไฟชาร์จ
ไดอะแกรมวงจรไฟชาร์จ
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ระบบไฟชาร์จ
UAS00738

UAS00774

การวิเคราะห์แก้ไขปัญหา
แบตเตอรี่ไม่ได้ถูกชาร์จ
ตรวจสอบ:
1. ฟิวส์หลัก
2. แบตเตอรี่
3. แรงเคลือ่ นไฟฟ้าของไฟชาร์จ
4. ความต้านทานของขดลวดไฟชาร์จ
5. ความต่อเนือ่ งของสายไฟ(ทีเ่ ข้าไปในระบบไฟชาร์จ)
หมายเหตุ:
ก่อนที่จะทำการวิเคราะห์แก้ไขปัญหา ให้ถอดชิ้นส่วน
ต่อไปนีอ้ อกก่อน
1. เบาะนัง่
2. ฝาครอบกลาง 1
3. ฝาครอบท้าย
4. ฝาครอบข้างด้านขวา
ทำการวิเคราะห์แก้ไขปัญหา โดยใช้เครือ่ งมือต่อไปนี้

1. ฟิวส์
ตรวจสอบความต่อเนือ่ งทางไฟฟ้าของฟิวส์หลัก
ดูจากหัวข้อ “การตรวจสอบฟิวส์” ในบทที่ 3
ตรวจสอบว่าฟิวส์ยงั ใช้การได้ดหี รือไม่ ?
ต่อเนื่อง

ไม่ต่อเนื่อง
เปลี่ยนฟิวส์

UAS00739

2. แบตเตอรี่
ตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่
ดูจากหัวข้อ “การตรวจสอบและการชาร์จแบตเตอรี่”
ในบทที่ 3
แรงเคลื่อนไฟฟ้าต่ำสุดขณะไม่มีอุปกรณ์ต่อพ่วง
12.8 โวลท์ (V) หรือมากกว่า ที่ 20oC
แบตเตอรีย่ งั ใช้การได้ดใี ช่หรือไม่ ?

เครื่องวัดรอบเครื่องยนต์
90890-03113
พ็อกเก็ตเทสเตอร์
90890-03112

ใช่

ไม่ใช่
ทำความสะอาดขั้วแบตเตอรี่
ชาร์จแบตเตอรีใ่ หม่/
เปลีย่ นใหม่
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ระบบไฟชาร์จ
UAS00775

UAS00776

3. แรงเคลือ่ นไฟฟ้าไฟชาร์จ
ต่อเครื่องตรวจวัดรอบเครื่องยนต์เข้ากับสายปลั๊กหัวเทียน
ต่อพ็อกเก็ตเทสเตอร์ (พิกดั DC 20 V) เข้ากับ
แบตเตอรีด่ งั รูป
สายพ็อกเก็ตเทสเตอร์ขั้วบวก (+) →
ขัว้ บวกของแบตเตอรี่ 1
สายพ็อกเก็ตเทสเตอร์ขั้วลบ (-) →
ขัว้ ลบของแบตเตอรี่ 2

4. ความต้านทานของขดลวดไฟชาร์จ
ต่อพ็อกเก็ตเทสเตอร์ (พิกดั Ω x 1) เข้ากับขัว้ ของ
ขดลวดไฟชาร์จ ดังรูป
สายพ็อกเก็ตเทสเตอร์ (+) → สายสีขาว 1
สายพ็อกเก็ตเทสเตอร์ (-) → สายสีดำ 2

วัดความต้านทานของขดลวดไฟชาร์จ
สตาร์ทเครือ่ งยนต์ แล้วเร่งเครือ่ งให้ได้ความเร็วรอบ
ประมาณ 5,000 รอบ/นาที
วัดแรงเคลือ่ นไฟฟ้าไฟชาร์จ

ความต้านทานของขดลวดไฟชาร์จ
0.32 ~ 0.48 Ω ที่ 20oC
ขดลวดไฟชาร์จยังใช้การได้ดใี ช่หรือไม่ ?

แรงเคลื่อนไฟฟ้าไฟชาร์จ
14 โวลท์ (V) ที่ 5,000 รอบ / นาที

ใช่

หมายเหตุ:
ต้องแน่ใจว่าแบตเตอรีช่ าร์จไว้เต็ม

เปลี่ยนขดลวดสเตเตอร์

แรงเคลือ่ นไฟฟ้าไฟชาร์จได้ตามค่ามาตรฐานใช่หรือไม่ ?
ไม่ใช่

ไม่ใช่

ใช่
วงจรไฟชาร์จยังใช้การได้ดี

UAS00779

5. สายไฟ
ตรวจสอบจุดต่อของสายไฟต่าง ๆ ทีเ่ ข้าสูร่ ะบบไฟชาร์จ
ดูจาก “ไดอะแกรมวงจรไฟชาร์จ”
สายไฟทีเ่ ข้าสูร่ ะบบไฟชาร์จต่อไว้อย่างถูกต้อง
และไม่มชี ำรุดเสียหายใช่หรือไม่ ?
ใช่
เปลีย่ นเร็คติฟายเออร์ /
เร็คกูเลเตอร์
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ไม่ใช่
ต่อสายให้ถูกต้อง
หรือซ่อมส่วนที่เสียหาย

ระบบไฟแสงสว่าง
UAS00780

ระบบไฟแสงสว่าง
ไดอะแกรมวงจร
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ระบบไฟแสงสว่าง
UAS00738

UAS00781

การวิเคราะห์แก้ไขปัญหา
ปัญหาใด ๆ ที่เกิดกับระบบไฟแสงสว่างต่อไปนี้
อันได้แก่ ไฟหน้า, ไฟสัญญาณบอกไฟสูง, ไฟท้าย
หรือไฟเรือนไมล์
ตรวจสอบ:
1. ฟิวส์หลัก
2. แบตเตอรี่
3. สวิทช์กญ
ุ แจ
4. สวิทฃ์ไฟแสงส่วาง
5. สวิทช์ปรับไฟสูง/ต่ำ
6. ความต้านทานขดลวดไฟแสงสว่าง
7. ความต่อเนือ่ งของสายไฟ
(ที่เข้าสู่ระบบไฟแสงสว่าง)
หมายเหตุ:
ก่อนทีจ่ ะทำการวิเคราะห์แก้ไขปัญหา ให้ถอดชิน้ ส่วน
ต่อไปนีอ้ อกก่อน
1. เบาะนัง่
2. ฝาครอบกลาง 1
3. ฝาครอบท้าย
4. ฝาครอบข้างด้านขวา
5. ชุดไฟหน้า
6. บังลมหน้า
7. บังลมใน
ทำการวิเคราะห์แก้ไขปัญหา โดยใช้เครือ่ งมือต่อไปนี้
พ็อกเก็ตเทสเตอร์
90890-03112

1. ฟิวส์
ตรวจสอบความต่อเนื่องทางไฟฟ้าของฟิวส์หลัก
ดูจากหัวข้อ “การตรวจสอบฟิวส์” ในบทที่ 3
ตรวจสอบว่าฟิวส์ยงั ใช้การได้ดหี รือไม่ ?
ต่อเนื่อง

ไม่ต่อเนื่อง
เปลี่ยนฟิวส์

UAS00739

2. แบตเตอรี่
ตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่
ดูจากหัวข้อ “การตรวจสอบและการชาร์จแบตเตอรี”่
ในบทที่ 3
แรงดันทางไฟฟ้าต่ำสุดขณะไม่มอี ปุ กรณ์ตอ่ พ่วง
12.8 โวลท์ (V) หรือมากกว่า ที่ 20oC
ใช่

ไม่ใช่
ทำความสะอาดขั้วแบตเตอรี่
ชาร์จ/เปลีย่ นแบตเตอรีใ่ หม่

UAS00749

3. สวิทช์กญ
ุ แจ
ตรวจสอบความต่อเนือ่ งทางไฟฟ้าของสวิทช์กญ
ุ แจ
ดูจากหัวข้อ “การตรวจสอบสวิทช์”
สวิทช์กญ
ุ แจยังใช้การได้ดหี รือไม่ ?
ใช้การได้ดี

ใช้การไม่ได้
เปลี่ยนสวิทช์กุญแจ
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ระบบไฟแสงสว่าง
UAS00787

UAS00784

4. สวิทช์ปรับไฟสูง/ต่ำ
ตรวจสอบความต่อเนื่องทางไฟฟ้าของสวิทช์ไฟสูง/ต่ำ
ดูจากหัวข้อ “การตรวจสอบสวิทช์”
สวิทช์ไฟสูง/ต่ำยังใช้การได้ดหี รือไม่ ?
ใช้การได้ดี

ใช้การไม่ได้

6. สายไฟ
ตรวจสอบสายไฟทีเ่ ข้าสูร่ ะบบไฟแสงสว่าง
ดูจากหัวข้อ “ไดอะแกรมวงจร”
สายไฟทีเ่ ข้าสูร่ ะบบจุดระเบิดต่อไว้อย่างถูกต้องและไม่มี
การชำรุดเสียหายใช่หรือไม่ ?
ใช่

สวิทช์ไฟสูง/ต่ำเสีย
ให้เปลี่ยนชุดสวิทช์แฮนด์ซ้าย

ตรวจสอบสภาพของวงจร
ไฟแต่ละวงจร โดยดูจาก
หัวข้อ “การตรวจสอบ
ระบบไฟแสงสว่าง”

UAS00776

5. ความต้านทานของขดลวดไฟแสงสว่าง
ถอดขัว้ สายไฟชุดจานไฟออกจากสายไฟเมน
ต่อพ็อกเก็ตเทสเตอร์ (พิกดั Ω x1) เข้ากับ
ชุดขดลวดไฟแสงสว่างดังรูป
สายพ็อกเก็ตเทสเตอร์ (+) → สายสีเหลือง/แดง 1
สายพ็อกเก็ตเทสเตอร์ (-) → สายสีดำ 2

วัดค่าความต้านทานของขดลวดไฟแสงสว่าง
ความต้านทานไฟฟ้าของขดลวดไฟแสงสว่าง
0.24~0.36 Ω ที่ 20oC
ค่าความต้านทานของขดลวดไฟแสงสว่างถูกต้องตามค่า
มาตรฐานหรือไม่ ?
ใช้การได้ดี

ใช้การไม่ได้

เปลี่ยนขดลวดชุดสเตเตอร์

7-31

ไม่ใช่
ต่อสายไฟให้ถูกต้องหรือ
ซ่อมแซมสายไฟแสงสว่าง
ส่วนทีเ่ สียหาย

ระบบไฟแสงสว่าง
UAS00788

ไฟสัญญาณไฟสูง
สายพ็อกเก็ตเทสเตอร์ขว้ั บวก (+) → สายสีเหลือง 4
สายพ็อกเก็ตเทสเตอร์ขว้ั ลบ (-) → สายสีดำ 5

การตรวจสอบระบบไฟแสงสว่าง
1. ไฟหน้าและไฟสัญญาณไฟสูงไม่ทำงาน

1. หลอดไฟหน้าและขัว้ หลอดไฟ
ตรวจสอบความต่อเนือ่ งทางไฟฟ้าของหลอดไฟหน้า
และขัว้ หลอดไฟ
ดูจากหัวข้อ “การตรวจสอบหลอดไฟและขัว้ หลอดไฟ”
หลอดไฟหน้าและขัว้ หลอดไฟยังใช้การได้ดหี รือไม่ ?
ใช้การได้ดี

ใช้การไม่ได้
เปลีย่ นหลอดไฟหน้าและขัว้
หลอดไฟหรือทัง้ สองอย่าง

เปิดสวิทช์กญ
ุ แจไฟทีต่ ำแหน่ง “ON”
สตาร์ทเครือ่ งยนต์
ปรับสวิทช์ปรับไฟสูง-ต่ำ ไปที่ “ LO ” หรือ “ HI ”
วัดแรงเคลือ่ นไฟฟ้า (ตัง้ พิกดั AC 12 V) ของสายสี
เขียว 1 หรือสายสีเหลือง 2 ทีข่ ว้ั ของชุดไฟหน้า
(ด้านชุดสายไฟเมน) และสายสีเหลือง 4 ขัว้ ไฟชุด
เรือนไมล์
ค่าแรงเคลือ่ นไฟฟ้าเป็นไฟตามค่ามาตรฐานหรือไม่?

2. แรงเคลือ่ นไฟฟ้า
ต่อพ็อกเก็ตเทสเตอร์ (พิกดั AC 20 V) เข้ากับขัว้ ของ
ไฟหน้าและไฟเรือนไมล์ดงั รูป
ไฟหน้า
สายพ็อกเก็ตเทสเตอร์ขั้วบวก (+) →
สายสีเขียว 1 หรือสายสีเหลือง 2
สายพ็อกเก็ตเทสเตอร์ขว้ั ลบ (-) → สายสีดำ 3
A เมือ่ ปรับสวิทช์ปรับไฟสูง/ต่ำไปทีต่ ำแหน่ง “LO”
B เมือ่ ปรับสวิทช์ปรับไฟสูง/ต่ำไปทีต่ ำแหน่ง “HI”

ใช่
วงจร
ยังใช้การได้ดี
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ไม่ใช่
เปลีย่ นเร็คติฟายเออร์/
เร็คกูเลเตอร์

ระบบไฟแสงสว่าง
UAS00789

UAS00790

2. ไฟเรือนไมล์เสีย

3. ไฟท้าย/เบรคหลังเสีย

1. หลอดไฟเรือนไมล์และขัว้ หลอด
ตรวจสอบความต่อเนือ่ งทางไฟฟ้าของหลอดไฟเรือนไมล์
และขัว้ หลอด
ดูจากหัวข้อ “การตรวจสอบหลอดไฟและขัว้ หลอดไฟ”
หลอดไฟเรือนไมล์และขัว้ หลอดยังใช้การได้ดหี รือไม่ ?
ใช้การได้ดี

1. หลอดไฟท้าย/เบรคหลังและขัว้ หลอด
ตรวจสอบความต่อเนือ่ งทางไฟฟ้าของหลอดไฟท้าย/
เบรคหลังและขัว้ หลอด
ดูจากหัวข้อ “การตรวจสอบหลอดไฟและขัว้ หลอดไฟ”
หลอดไฟเรือนไมล์และขัว้ หลอดยังใช้การได้ดหี รือไม่ ?

ใช้การไม่ได้

ใช้การได้ดี

เปลีย่ นหลอดไฟเรือนไมล์,
ขั้วหลอดหรือทั้งสองอย่าง

ใช้การไม่ได้

เปลี่ยนหลอดไฟท้าย/เบรคหลัง,
ขั้วหลอดหรือทั้งสองอย่าง

2. แรงเคลือ่ นไฟฟ้า (Voltage)
ต่อพ็อกเก็ตเทสเตอร์ (พิกดั DC 20 V) เข้ากับ
ขัว้ ไฟเรือนไมล์ทด่ี า้ นชุดสายไฟเมน ดังรูป

2. แรงเคลือ่ นไฟฟ้า (Voltage)
ต่อพ็อกเก็ตเทสเตอร์ (พิกดั AC 20 V) เข้ากับ
ขัว้ สายไฟท้าย/เบรค (ด้านชุดสายไฟเมน) ดังรูป

สายพ็อกเก็ตเทสเตอร์ขว้ั บวก (+) → สายสีนำ้ ตาล 1
สายพ็อกเก็ตเทสเตอร์ขว้ั ลบ (-) → สายสีดำ 2

สายพ็อกเก็ตเทสเตอร์ขว้ั บวก (+) → สายสีนำ้ เงิน 1
สายพ็อกเก็ตเทสเตอร์ขว้ั ลบ (-) → สายสีดำ 2

เปิดสวิทช์กญ
ุ แจไปทีต่ ำแหน่ง “ON”
วัดเคลือ่ นไฟฟ้า (พิกดั DC 12 โวลท์ (V)) ของขัว้ สาย
สีนำ้ ตาล 1 บนขัว้ ไฟเรือนไมล์(อยูท่ ด่ี า้ นชุดสายไฟเมน)
แรงเคลือ่ นไฟฟ้าถูกต้องตามค่ามาตรฐานใช่หรือไม่ ?
ใช่
วงจรไฟยังใช้การได้ดี

ไม่ใช่

เปิดสวิทช์ไปทีต่ ำแหน่ง “ON”
สตาร์ทเครือ่ งยนต์
วัดแรงเคลือ่ นไฟฟ้า (ใช้คา่ พิกดั AC 12 โวลท์ (V))
ของขัว้ สาย สีนำ้ เงิน 1 (อยูท่ ด่ี า้ นชุดสายไฟเมน)
แรงเคลือ่ นไฟฟ้าถูกต้องตามค่ามาตรฐานใช่หรือไม่ ?
ใช่

วงจรสายไฟจากสวิทช์กุญแจ
ไปยังขั้วสายไฟเรือนไมล์เสีย
ให้ทำการซ่อมแซมแก้ไข

วงจรยังใช้การได้ดี
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ไม่ใช่
เปลีย่ นเร็คติฟายเออร์/
เร็คกูเลเตอร์

ระบบไฟแสงสว่าง
4. ไฟเสริมเสีย
1. หลอดไฟเสริมและขัว้ หลอด
ตรวจสอบความต่อเนือ่ งทางไฟฟ้าของหลอดไฟเสริม
และขัว้ หลอด
ดูจากหัวข้อ “การตรวจสอบหลอดไฟและขัว้ หลอดไฟ”
หลอดไฟเสริมและขัว้ หลอดยังใช้การได้ดหี รือไม่ ?
ใช้การได้ดี

ใช้การไม่ได้

เปลีย่ นหลอดไฟเสริม, ขัว้ หลอด
หรือทั้งสองอย่าง
2. แรงเคลือ่ นไฟฟ้า (Voltage)
ต่อพ็อกเก็ตเทสเตอร์ (พิกดั AC 20 V) เข้ากับ
ขัว้ สายไฟหน้า (ด้านชุดสายไฟเมน) ดังรูป
สายพ็อกเก็ตเทสเตอร์ขว้ั บวก (+) → สายสีนำ้ เงิน 1
สายพ็อกเก็ตเทสเตอร์ขว้ั ลบ (-) → สายสีดำ 2

เปิดสวิทช์ไปทีต่ ำแหน่ง “ON”
สตาร์ทเครือ่ งยนต์
วัดแรงเคลือ่ นไฟฟ้า (ใช้คา่ พิกดั AC 12 โวลท์ (V))
ของขัว้ สาย สีนำ้ เงิน 1 ทีข่ ว้ั ชุดไฟหน้า(ทีช่ ดุ สายไฟเมน)
แรงเคลือ่ นไฟฟ้าถูกต้องตามค่ามาตรฐานใช่หรือไม่ ?
ใช่

ไม่ใช่
วงจรสายไฟจากไฟเสริมไปยัง
หลอดไฟเสริมเสีย ให้ทำการ
ซ่อมแซมแก้ไข
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ระบบไฟสัญญาณ
UAS00793

ระบบไฟสัญญาณ
ไดอะแกรมวงจร
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ระบบไฟสัญญาณ
UAS00738

UAS00794

การวิเคราะห์แก้ไขปัญหา
ปัญหาใด ๆ ทีเ่ กิดกับระบบไฟสัญญาณต่อไปนี้
อันได้แก่ ไฟเลีย้ ว, ไฟเบรค หรือไฟเรือนไมล์
แตรเสียงไม่ดัง
ตรวจสอบ:
1. ฟิวส์หลัก
2. แบตเตอรี่
3. สวิทช์กญ
ุ แจ
4. ความต่อเนือ่ งของสายไฟ
(ความต่อเนื่องของสายไฟที่เข้าสู่ระบบไฟสัญญาณ)
หมายเหตุ:
ก่อนทีจ่ ะทำการวิเคราะห์แก้ไขปัญหา ให้ถอดชิน้ ส่วน
ต่อไปนีอ้ อกก่อน
1. เบาะนัง่
2. ฝาครอบกลาง 1
3. ฝาครอบท้าย
4. ฝาครอบข้างขวา
5. ชุดไฟหน้า
6. บังลมหน้า
7. บังลมใน
ทำการวิเคราะห์แก้ไขปัญหา โดยใช้เครือ่ งมือต่อไปนี้
พ็อกเก็ตเทสเตอร์
90890-03112

1. ฟิวส์
ตรวจสอบความต่อเนื่องทางไฟฟ้าของฟิวส์หลัก
ดูจากหัวข้อ “การตรวจสอบฟิวส์” ในบทที่ 3
ตรวจสอบว่าฟิวส์ยงั ใช้การได้ดหี รือไม่ ?
ต่อเนื่อง

ไม่ต่อเนื่อง
เปลี่ยนฟิวส์

UAS00739

2. แบตเตอรี่
ตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่
ดูจากหัวข้อ “การตรวจสอบและการชาร์จแบตเตอรี”่
ในบทที่ 3
แรงเคลือ่ นไฟฟ้าต่ำสุดขณะไม่มอี ปุ กรณ์ตอ่ พ่วง
12.8 โวลท์ (V) หรือมากกว่า ที่ 20oC
แบตเตอรีย่ งั ใช้การได้ดใี ช่หรือไม่ ?
ใช่

ไม่ใช่
ทำความสะอาดขั้วแบตเตอรี่
ชาร์จ/เปลีย่ นแบตเตอรีใ่ หม่

UAS00749

3. สวิทช์กญ
ุ แจ
ตรวจสอบความต่อเนือ่ งทางไฟฟ้าของสวิทช์กญ
ุ แจ
ดูจากหัวข้อ “การตรวจสอบสวิทช์”
สวิทช์กญ
ุ แจยังใช้การได้ดหี รือไม่ ?
ใช้การได้ดี

ใช้การไม่ได้
เปลี่ยนสวิทช์กุญแจ
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ระบบไฟสัญญาณ
UAS00796

UAS00795

4. สายไฟ
ตรวจสอบสายไฟที่เข้าสู่ระบบไฟสัญญาณ
ดูจากหัวข้อ “ไดอะแกรมวงจร”
สายไฟที่เข้าสู่ระบบไฟสัญญาณต่อไว้อย่างถูกต้องและ
ไม่มกี ารชำรุดเสียหายใช่หรือไม่ ?
ใช่

ไม่ใช่

การตรวจสอบระบบไฟสัญญาณ
1. แตรไม่มเี สียงดัง

1. สวิทช์กญ
ุ แจ
ตรวจสอบความต่อเนื่องทางไฟฟ้าของสวิทช์แตร
ดูจากหัวข้อ “การตรวจสอบสวิทช์”
สวิทช์แตรยังใช้การได้ดหี รือไม่ ?
ใช้การได้ดี

ตรวจสอบสภาพของวงจร
ไฟแต่ละวงจร โดยดูจาก
หัวข้อ “การตรวจสอบ
ระบบไฟสัญญาณ”

ต่อสายไฟให้ถูกต้องหรือ
ซ่อมแซมสายไฟสัญญาณ
ส่วนทีเ่ สียหาย

ใช้การไม่ได้
เปลี่ยนสวิทช์แตร

2. แรงเคลือ่ นไฟฟ้า (Voltage)
ต่อพ็อกเก็ตเทสเตอร์ (พิกดั DC 20 V) เข้ากับ
ขัว้ สายไฟแตร ดังรูป
สายพ็อกเก็ตเทสเตอร์ขว้ั บวก (+) → สายสีนำ้ ตาล 1
สายพ็อกเก็ตเทสเตอร์ขว้ั ลบ (-) → สายดิน

เปิดสวิทช์ไปทีต่ ำแหน่ง “ON”
กดสวิทช์แตร
วัดแรงเคลือ่ นไฟฟ้า (ใช้คา่ พิกดั DC 12 โวลท์ (V))
ของขัว้ สายสีนำ้ ตาลทีข่ ว้ั ไฟแตร
แรงเคลือ่ นไฟฟ้าถูกต้องตามค่ามาตรฐานใช่หรือไม่ ?
ใช่

ไม่ใช่
วงจรสายไฟจากสวิทช์กุญแจ
ไปยังขัว้ สายไฟแตรเสีย
ให้ทำการซ่อมแซมแก้ไข
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3. แตร
ถอดสายสีชมพูออกจากขัว้ สายของแตร
ต่อสาย 1 เชือ่ มกับขัว้ สายแตรและสายดิน
เปิดสวิทช์กญ
ุ แจไปทีต่ ำแหน่ง “ON”
มีเสียงแตรดังหรือไม่ ?

2. ไฟท้าย/เบรคเสีย

1. หลอดไฟท้าย/เบรคหลังและขัว้ หลอด
ตรวจสอบความต่อเนือ่ งทางไฟฟ้าของหลอดไฟท้าย/
เบรคหลังและขัว้ หลอด
ดูจากหัวข้อ “การตรวจสอบหลอดไฟและขัว้ หลอดไฟ”
หลอดไฟท้าย/เบรคหลังและขัว้ หลอดใช้การได้ดหี รือไม่ ?

Br

ใช้การได้ดี

ใช้การไม่ได้

เปลี่ยนหลอดไฟท้าย/เบรคหลัง,
ขั้วหลอดหรือทั้งสองอย่าง
ไม่ดัง

ดัง
แตรยังใช้การได้ดี

4. แรงเคลือ่ นไฟฟ้า (Voltage)
ต่อพ็อกเก็ตเทสเตอร์ (พิกดั DC 20 V) เข้ากับ
ขัว้ สายไฟแตร ดังรูป
สายพ็อกเก็ตเทสเตอร์ขว้ั บวก (+) → สายสีชมพู 1
สายพ็อกเก็ตเทสเตอร์ขว้ั ลบ (-) → สายดิน

2. สวิทช์ไฟเบรค
ตรวจสอบความต่อเนือ่ งทางไฟฟ้าของสวิทช์ไฟเบรค
ดูจากหัวข้อ “การตรวจสอบสวิทช์”
สวิทช์ไฟเบรคยังใช้การได้ดหี รือไม่ ?
ใช้การได้ดี

เปลี่ยนสวิทช์ไฟเบรค

เปิดสวิทช์ไปทีต่ ำแหน่ง “ON”
วัดแรงดันไฟ (ใช้คา่ พิกดั DC 20 โวลท์ (V)) ของขัว้ สาย
สีชมพู 1 ทีข่ ว้ั ไฟแตร
แรงเคลือ่ นไฟฟ้าถูกต้องตามค่ามาตรฐานใช่หรือไม่ ?
ใช่
ซ่อมหรือเปลี่ยนสาย
สีชมพูหรือสายดิน

ใช้การไม่ได้

ไม่ใช่
เปลีย่ นแตร
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ระบบไฟสัญญาณ
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3. ไฟเลีย้ ว, ไฟสัญญาณไฟเลีย้ วหรือทัง้ สองอย่าง
ไม่กะพริบ

3. แรงเคลือ่ นไฟฟ้า (Voltage)
ต่อพ็อกเก็ตเทสเตอร์ (พิกดั DC 20 V) เข้ากับขัว้ สาย
ไฟท้าย/เบรคหลัง (อยูด่ า้ นชุดสายไฟเมน) ดังรูป

1. หลอดไฟสัญญาณไฟเลีย้ วและขัว้ หลอด
ตรวจสอบความต่อเนื่องทางไฟฟ้าของหลอด
ไฟสัญญาณไฟเลีย้ วและขัว้ หลอด
ดูจากหัวข้อ “การตรวจสอบหลอดไฟและขัว้ หลอดไฟ”
หลอดไฟสัญญาณไฟเลี้ยวและขัว้ หลอดยังใช้การ
ได้ดหี รือไม่ ?

สายพ็อกเก็ตเทสเตอร์ขว้ั บวก (+) →
สายสีเขียว/เหลือง 1
สายพ็อกเก็ตเทสเตอร์ขว้ั ลบ (-) → สายสีดำ 2

ใช้การได้ดี

ใช้การไม่ได้
เปลี่ยนหลอดไฟสัญญาณ,
ขั้วหลอดหรือทั้งสองอย่าง

เปิดสวิทช์ไปทีต่ ำแหน่ง “ON”
กด (บีบ) คันเบรค
วัดแรงเคลือ่ นไฟฟ้า ( DC 12 โวลท์ (V)) ของขัว้ สาย
สีเขียว/เหลือง 1 ทีข่ ว้ั สายไฟเบรคหลัง (อยูด่ า้ น
ชุดสายไฟเมน)
แรงเคลือ่ นไฟฟ้าถูกต้องตามค่ามาตรฐานใช่หรือไม่ ?
ใช่
วงจรยังใช้การได้ดี

2. สวิทช์สญ
ั ญาณไฟเลีย้ ว
ตรวจสอบความต่อเนื่องทางไฟฟ้าของสวิทช์ไฟเลี้ยว
ดูจากหัวข้อ “การตรวจสอบสวิทช์”
สวิทช์ไฟเลีย้ วยังใช้การได้ดหี รือไม่ ?
ใช้การได้ดี

ไม่ใช่
วงจรสายไฟจากสวิทช์กุญแจ
ไปยังขั้วสายไฟท้าย/เบรคหลัง
เสียจะต้องทำการซ่อมแซมแก้ไข
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ใช้การไม่ได้

สวิทช์สัญญาณไฟเลี้ยวเสีย
เปลี่ยนสวิทช์แฮนด์ซ้าย

ระบบไฟสัญญาณ
3. แรงเคลือ่ นไฟฟ้า (Voltage)
ต่อพ็อกเก็ตเทสเตอร์ (พิกดั DC 20 V) เข้ากับขัว้ ของ
รีเลย์ไฟเลีย้ ว (อยูด่ า้ นชุดสายไฟเมน) ดังรูป

4. แรงเคลือ่ นไฟฟ้า (Voltage)
ต่อพ็อกเก็ตเทสเตอร์ (พิกดั DC 20 V) เข้ากับขัว้ ของ
รีเลย์ไฟเลีย้ ว (อยูด่ า้ นชุดสายไฟเมน) ดังรูป

สายพ็อกเก็ตเทสเตอร์ขว้ั บวก (+) → สายสีนำ้ ตาล 1
สายพ็อกเก็ตเทสเตอร์ขว้ั ลบ (-) → สายดิน

สายพ็อกเก็ตเทสเตอร์ขว้ั บวก (+) →
สายสีนำ้ ตาล/ขาว 1
สายพ็อกเก็ตเทสเตอร์ขว้ั ลบ (-) → สายดิน

เปิดสวิทช์ไปทีต่ ำแหน่ง “ON”
วัดเคลือ่ นไฟฟ้า (แรงดันไฟ DC 12 โวลท์ (V)) ของขัว้ สาย
สีนำ้ ตาล 1 ทีข่ ว้ั ของรีเลย์ไฟเลีย้ ว (อยูด่ า้ นชุดสาย
ไฟเมน)
แรงเคลือ่ นไฟฟ้าถูกต้องตามค่ามาตรฐานใช่หรือไม่ ?
ใช่

ไม่ใช่

เปิดสวิทช์ไปทีต่ ำแหน่ง “ON”
วัดแรงเคลือ่ นไฟฟ้า ( DC 12 โวลท์ (V)) ของขัว้ สาย
สีนำ้ ตาล/ขาว 1 ทีข่ ว้ั ของรีเลย์ไฟเลีย้ ว
(อยูด่ า้ นชุดสายไฟเมน)
แรงเคลือ่ นไฟฟ้าถูกต้องตามค่ามาตรฐานใช่หรือไม่ ?
ใช่

วงจรสายไฟจากสวิทช์กุญแจ
ไปยังรีเลย์ไฟเลี้ยวเสีย
จะต้องทำการเปลี่ยนใหม่

ไม่ใช่
รีเลย์ไฟเลีย้ วเสียและจะต้อง
ทำการเปลี่ยนใหม่
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ระบบไฟสัญญาณ
5. แรงเคลือ่ นไฟฟ้า (Voltage)
ต่อพ็อกเก็ตเทสเตอร์ (พิกดั DC 20 V) เข้ากับขัว้
สายไฟเลีย้ ว (อยูด่ า้ นชุดสายไฟเมน) ดังรูป

เปิดสวิทช์กญ
ุ แจไปทีต่ ำแหน่ง “ON”
เปิดสวิทช์ไฟเลีย้ ว “ L ” และ “ R ”
วัดแรงเคลือ่ นไฟฟ้า ( DC 12 โวลท์ (V)) ของขัว้ สาย
สีชอ็ กโกแลต 1 หรือสีเขียวเข้ม 2 ทีข่ ว้ั ของสาย
ไฟเลีย้ ว(อยูด่ า้ นชุดสายไฟเมน) และสายสีชอ็ กโกแลต 3
หรือสีเขียวเข้ม 4 ทีข่ ว้ั ของสายไฟบอกสัญญาณ
ไฟเลีย้ ว
แรงเคลือ่ นไฟฟ้าถูกต้องตามค่ามาตรฐานใช่หรือไม่ ?

A ไฟเลีย้ วด้านท้าย
B ไฟเลีย้ วด้านหน้า
ไฟสัญญาณเลี้ยวซ้าย
สายพ็อกเก็ตเทสเตอร์ขว้ั บวก (+) → สายสีชอ็ กโกแลต 1
สายพ็อกเก็ตเทสเตอร์ขว้ั ลบ (-) → สายดิน
ไฟสัญญาณเลี้ยวขวา
สายพ็อกเก็ตเทสเตอร์ขว้ั บวก (+) → สายสีเขียวเข้ม 2
สายพ็อกเก็ตเทสเตอร์ขว้ั ลบ (-) → สายดิน

ใช่

C ไฟสัญญาณบอกไฟเลีย้ ว
สายพ็อกเก็ตเทสเตอร์ขว้ั บวก (+) → สายสีชอ็ กโกแล็ต 3
สายพ็อกเก็ตเทสเตอร์ขว้ั ลบ (-) → สายสีดำ
สายพ็อกเก็ตเทสเตอร์ขว้ั บวก (+) → สายสีเขียวเข้ม 4
สายพ็อกเก็ตเทสเตอร์ขว้ั ลบ (-) → สายสีดำ
A

วงจรยังใช้การได้ดี

B

C
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ไม่ใช่
วงจรสายไฟจากสวิทช์สญ
ั ญาณ
ไฟเลี้ยวไปยังขั้วต่อของสาย
ไฟเลี้ยวเสียจะต้องทำการ
เปลีย่ นใหม่

ระบบไฟสัญญาณ
UAS00804

4. เกจวัดระดับน้ำมันเชือ้ เพลิงไม่ทำงาน (เสีย)

2. แรงเคลือ่ นไฟฟ้า (Voltage)
ต่อพ็อกเก็ตเทสเตอร์ (พิกดั DC 20 V) เข้ากับขัว้ ของ
มิเตอร์ (อยูด่ า้ นชุดสายไฟเมน) ดังรูป

1. ชุดส่งสัญญาณบอกระดับน้ำมันเชือ้ เพลิง
ถอดชุดส่งสัญญาณบอกระดับน้ำมันออกจากถังน้ำมัน
ต่อพ็อกเก็ตเทสเตอร์เข้ากับขั้วสายส่งสัญญาณ
บอกระดับน้ำมัน (ด้านชุดสายไฟเมน) ดังรูป

สายพ็อกเก็ตเทสเตอร์ขว้ั บวก (+) →
สายสีนำ้ ตาล 1
สายพ็อกเก็ตเทสเตอร์ขว้ั ลบ (-) → สายเขียว 2

สายพ็อกเก็ตเทสเตอร์ขว้ั บวก (+) → สายสีเขียว 1
สายพ็อกเก็ตเทสเตอร์ขว้ั ลบ (-) → สายสีดำ 2

วัดค่าความต้านทานของชุดส่งสัญญาณบอกระดับน้ำมัน
ความต้านทานของชุดส่งสัญญาณบอกระดับน้ำมัน
(ตำแหน่ง “เต็มถัง” A )
(พิกัด Ω x 1)
4 ~ 10 Ω ที่ 20oC
(ตำแหน่ง “หมดถัง” B )
(พิกดั Ω x 10)
90 ~ 100 Ω ที่ 20oC
ชุดส่งสัญญาณบอกระดับน้ำมันยังใช้การได้ดีใช่หรือไม่ ?
ใช่

ไม่ใช่
เปลี่ยนชุดส่งสัญญาณ
บอกระดับน้ำมันเชื้อเพลิง
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เปิดสวิทช์กญ
ุ แจไปทีต่ ำแหน่ง “ON”
วัดแรงเคลือ่ นไฟฟ้า ( DC 12 โวลท์ (V)) ของขัว้ สาย
สีนำ้ ตาล 1 ทีม่ เิ ตอร์ (อยูด่ า้ นชุดสายไฟเมน)
แรงเคลือ่ นไฟฟ้าถูกต้องตามค่ามาตรฐานใช่หรือไม่ ?
ใช่

ไม่ใช่
ตรวจสอบการเชือ่ มต่อสายไฟที่
เข้าสู่ระบบไฟสัญญาณ

ระบบไฟสัญญาณ
3. ชุดเกจวัดระดับน้ำมันเชือ้ เพลิง
เปิดสวิทช์กญ
ุ แจไปทีต่ ำแหน่ง “ON”
ให้จบั ลูกลอยยกขึน้ 1 หรือกดลง 2
ตรวจสอบเข็มวัดระดับน้ำมันเชือ้ เพลิงว่าหมุนไปที่ “F”
หรือ “E”
หมายเหตุ:
ก่อนจะอ่านระดับน้ำมันเชือ้ เพลิงปล่อยให้ลกู ลอยอยูใ่ นตำแหน่ง
ใดตำแหน่งหนึง่ (ทัง้ ยกขึน้ และกดลง) อย่างน้อย 3 นาที

เข็มบอกระดับเคลื่อนไปถูกต้องหรือไม่?
ใช่

ไม่ใช่
เปลี่ยนชุดเรือนไมล์

4. สายไฟ
ตรวจสอบสายไฟในระบบไฟสัญญาณที่เกี่ยวข้อง

7-43

การแก้ไขปัญหา

การวิเคราะห์แก้ไขปัญหา
UASF0062

การแก้ไขปัญหา

การแก้ไขปัญหา

ระบบไฟฟ้า

8-1

การวิเคราะห์แก้ไขปัญหา
ระบบกำลังอัด

8-2

การวิเคราะห์แก้ไขปัญหา
ระบบไอดีและไอเสีย

ı

8-3

โค้ดสี
B.............สีดำ
Br..........สีนำ้ ตาล
Ch.........สีชอ็ คโกแลต
Dg.........สีเขียวเข้ม
G...........สีเขียว
Gy.........สีเทา
L...........สีนำ้ เงิน
O...........สีสม้

สวิทช์กญ
ุ แจ
เร็คติฟายเออร์/เร็คกูเลเตอร์
เอ. ซี. แมกนีโต
แบตเตอรี่
ฟิวส์
มอเตอร์สตาร์ท
รีเลย์สตาร์ท
สายขัว้ ลบ
กล่องซี ดี ไอ
คอยล์จดุ ระเบิด
หัวเทียน
สวิทช์แฮนด์(ขวา)
สวิทช์สตาร์ท
สวิทช์ไฟเบรคหน้า
สวิทช์ไฟเบรคหลัง
รีเลย์ไฟเลีย้ ว
แตร
ชุดเรือนไมล์
เกจวัดระดับน้ำมันเชือ้ เพลิง
ไฟเรือนไมล์
ไฟเตือนสัญญาณไฟสูง
ไฟเตือนสัญญาณไฟเลีย้ ว
สวิทช์แตร
สวิทช์ปรับไฟสูง/ต่ำ
สวิทช์สญ
ั ญาณไฟเลีย้ ว
สวิทช์แฮนด์(ซ้าย)
ไฟท้าย/เบรค
ไฟสัญญาณไฟเลีย้ วหลัง(ขวา)
ไฟสัญญาณไฟเลีย้ วหลัง(ซ้าย)
ไฟสัญญาณไฟเลีย้ วหน้า(ขวา)
P.................สีชมพู
R.................สีแดง
W................สีขาว
Y.................สีเหลือง
Br/W..........สีนำ้ ตาล/ขาว
G/Y............สีเขียว/เหลือง
L/B............สีนำ้ เงิน/ดำ
L/W...........สีนำ้ เงิน/ขาว

R/W.............สีแดง/ขาว
W/L.............สีขาว/น้ำเงิน
W/R.............สีขาว/แดง
Y/R..............สีเหลือง/แดง

31 ไฟสัญญาณไฟเลีย้ วหน้า(ซ้าย)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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12
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15
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26
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28
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