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ข้อพึงปฏิบัติสาํหรบัผู้ขับขี�หรอืผู้ ใช้รถ

ก่อนการใช้รถทุกครั �ง ตอ้งทําการตรวจสอบสภาพของรถและอุปกรณ์ส่วนที�เกี�ยวข้อง ดงัตอ่ไปนี�

●●●●

●●●●

●●●●

●●●●

●●●●

แรงดันของลมยาง

ตรวจสอบสภาพยางและล้อทั�งหมดพรอ้มกับการอัดแน่นของชุดนัท-โบลท์ที� ใช้ยึดอุปกรณ์ทั�งหมด

ตรวจสอบการแตกรา้วและข้อบกพรอ่งของของชุดอุปกรณ์ทั�งหมด

ตรวจสอบการทํางานของระบบไฟสญัญาณและระบบเบรก

ตรวจสอบแรงดันลมของระบบเบรกและแรงดันลมระบบของชุดช่วงล่างถุงลม

ทุกๆ 2 สปัดาห์

●ระบายนํ�าออกจากถังลม โดยผ่านวาล์วระบายนํ�าใตถ้ังลม

สาํหรบัรถใหม่:

●หลังจากการใช้งานครั �งแรก ต้องตรวจสอบการอัดแน่นของน็อตล้อและชุดน็อตของอุปกรณ์สว่นควบทุกตําแหน่ง 
โดยใช้ประแจทอรค์ตรวจเช็คค่าแรงอัดแน่น

●หลังจากผ่านการใช้งานใน 2 สปัดาห์แรก ต้องตรวจสอบน็อตล้อ น็อตสาแหรก และน็อตยึดต่างๆ ในระบบช่างล่าง 
ให้แน่นตามค่าที�กําหนด

การบํารงุรกัษา
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ควรปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานและบํารงุรกัษาอย่างเครง่ครดั Fuhe จะไม่รบัผิดชอบในกรณีคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ต่อการสกึหรอและเสยีหายในการการบํารงุรกัษาและการซ่อมแซมที� ไม่ถูกต้องตามข้อกําหนด
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Axle Exploded View 

คําแนะนําที�ควรปฏิบัติเกี�ยวกับเพลา
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Axle Assembly Parts List 

S/N Description 

1 Axle Assy 

1.1 Axle beam 

1.2 Brake spider 

1.3 Camshaft support bearing bracket 

1.4 Air chamber bracket 

1.5 Spindle plug 

1.6 Anchor pin bush 

1.7 ABS block 

2 Camshaft Assy 

2.1 Camshaft 

2.2 Cam head washer 

2.3 Camshaft bush 

2.4 Camshaft oil seal 

2.5 Camshaft washer 

2.6 Retaining ring 

2.7 Camshaft supporting bearing bolt 

2.8 Camshaft supporting bearing nut 

2.9 Washer 

2.10 Cam supporting bearing short cover 

2.11 O ring 

2.12 Spherical bearing 

2.13 Grease fitting 

2.14 Grease plug 

2.15 Cam supporting bearing long cover 

2.16 Washer 

2.17 Washer 

2.18 Retaining ring 

2.19 Grease plug 

2.20 Grease fitting 

S/N Description 

3 Brake Assy 
3.1 Roller 

3.2 Roller retainer 

3.3 Brake shoe return spring 

3.4 Spring anchor pin 

3.5 Anchor pin 

3.6 Pin return spring 

3.7 Rivet 

3.8 Brake lining 

3.9 Brake shoe 

4.1 Thrust washer 
4.2 Sprindle nut 
4.3 Cotter pin 
4.4 Slack adjuster 
4.5 Slack adjuster returning spring 
4.6 ABS sensor 
4.7 ABS steady ear 
5 Hub & Drum assy 

5.1 Hub cap 

5.2 O ring 

5.3 Bearing 

5.4 Wheel nut 

5.5 Wheel stud 

5.6 Hub 

5.7 Drum 

5.8 Lock nut 

5.9 ABS gear ring 

5.10 Oil seal 

5.11 Dust shield 

5.12 Washer 

5.13 Dust shield screw 

คําแนะนําที�ควรปฏิบัติเกี�ยวกับเพลา
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●การเคลื�อนย้ายและจัดเก็บ

●การจัดเก็บ 

ข้อควรระวัง :ไม่ควรวางเพลาซ้อนกันสูงเกินไป 

วิธีการ :ควรมีท่อนไม้วางรองเพลาเพื�อไม่ให้เพลา

วางสมัผัสกับพื�นโดยตรงและควรมีแผ่นไม้คั�น

กลางระหวา่งเพลาด้วย เพื�อจับยึดให้เพลารวมกัน

เป็นกลุ่ม ควรจะมีแผ่นเหล็กยึดระหวา่งเพลาด้วย

 ควรระวงัไมให้จานเบรกเกิดการกระแทกกับวสัดุอื�น 

ซึ�งอาจจะทําให้จานเบรกชํารดุและสถีลอก ในกรณีที� 

ใช้รถฟอรค์ลิฟท์ตักเพลา  ต้องระวงัไม่ ให้งาหรอืชิ�น

สว่นของรถกระแทกกับแกนลูกเบี�ยว (S-Cam) ขา

ปรบัตั�เบรกและแผงบังฝุ่น

1. ในการจัดเก็บเพลาที�มีขนาดแตกต่างกัน ควร
แยกเก็บออกจากกัน เพื�อป้องกันความเสยีหาย

2. แผ่นเหล็กยึดระหวา่งเพลา ควรใช้ ในระหวา่งจัด
เก็บหรอืเคลื�อนย้ายเท่านั�น ในขณะใช้งานต้อง
ถอดออก

3. หากมีการเก็บเพลาเป็นช่วงเวลานาน ควรเช็คการ
หล่อลื�น จารบีและแผ่นยึดคล้องเพลาด้วย

ข้อควรระวัง : บรเิวณที� ใช้ ในการจัดเก็บเพลา ควร

เก็บในสถานที�แห้งและอากาศถ่ายเทสะดวก

คําแนะนําที�ควรปฏิบัติเกี�ยวกับเพลา

4 



2. การติดตั�งเพลา

●การติดตั�งที�ถูกวิธี (รปูที� 4) 

●คําแนะนํา ในการเชื�อมประกอบหมอนรองแหนบเข้ากับเพลา (รูป 6-7-8)

คําแนะนําที�ควรปฏิบัติเกี�ยวกับเพลา

การติดตั�งเพลา ต้องติดตั�งเพลาตามมุมและทิศทางที�แนะนําไว ้ซึ�งจะทําให้เพลาและระบบเบรกทํางานอย่างมีประสทิธิภาพสูงสุด 

สว่นพื�นที�ด้านล่างของเพลา จะเป็นพื�นที� ไรแ้นวเชื�อม จุดนี�จะเป็นจุดที� ไวร้องรบัแรงกระทําทั�งหมด (รปูที� 5)

คําแนะนํา: ควรติดตั�งเพลาตามลักษณะท�แีนะนํา (รูปที� 4)

1. พื�นที�ด้านบนและด้านล่างของเพลาจะเป็นจุดที�อ่อนแอต่อแรง
กระทํา เทคนิคในการดําเนินการ คือ ห้ามทําการเชื�ออมเพลาตาม
แนวขวางตัดเพลาทั�งด้านบนและด้านล่างของเพลาและต้องทํา
การเชื�อมตามแนวยาวของเพลา

2.หมอนรองแหนบต้องแนบสนิทกับเพลาให้มากที�สุด
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การเชื�อมฝาประกับที�ถูกต้องสาํหรบัเพลาเหลี�ยมขนาด 150x150 (รปูที� 6, 7)

การเชื�อมฝาประกับที�ถูกต้องสาํหรบัเพลากลมขนาด 127 (รปูที� 8)

3.

●

การเลือกขนาดกระทะล้อและอุปกรณ์สว่นควบให้เหมาะสมกับเพลา

ตารางการเลือกใช้กระทะล้อที�เหมาะสมกับเพลา Fuhe  (ร ูปที�9)

Japanese Type wheel stud ISO Type wheel stud BSF Type 
wheel stud8 holes 10 holes 8 holes 10 holes 

P.C.D Ø285 Ø 285.75 Ø 285.75 Ø 335 Ø 335 

H Ø 221 Ø 221 Ø 221 Ø 281 Ø 281 

H Ø 221 Ø 221 Ø 221 Ø 281 Ø 281 

Stud hole size Ø 32 Ø 32 Ø 26 Ø 26 Ø 25.4 

คําแนะนําที�ควรปฏิบัติเกี�ยวกับเพลา

จากตําแน่ง A B C D ในภาพ  (รปูที�7)  การเชื�อมฝาประกับกับเพลา 

ในจุดนี�ทั �งหมดนี� ไม่ควรมีการเชื�อมใดๆทั�งสิ �น   การดําเนินการที�

ไม่ถูกต้องจะเป็นสาเหตุให้เกิดการแตกรา้วและอายุการใช้งานของ

เพลาสั �นลง

ในแนวกลางของเพลากับฝาประกับ  (รปูที�8)  ในจุดนี� ไม่ควรมีการ

เชื�อมใดๆทั�งสิ �น   การดําเนินการที� ไม่ถูกต้องจะเป็นสาเหตุให้

เกิดการแตกรา้วและอายุการใช้งานของเพลาสั �นลง

ข้อควรระวัง     ในขณะทําการเชื�อม ไม่ควรจับสายดินเข้ากับสว่นประกอบของเพลา   เพราะจะทําให้เกิดการอารค์ขึ�นกับลูกปืนล้อ

ซึ�งจะมีผลทําให้เกิดความเสียหายได้
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●ความแตกตา่งของการใช้งานสตทักับน็อตล้อ (รปูที�10)

●การตดิตั �งกระทะล้อ 

คําแนะนําที�ควรปฏิบัติเกี�ยวกับเพลา

1. ทําความสะอาดพื�นผิวของแกนสตัทล้อ จานเบรก และดุมล้อ  ให้สะอาด ไม่มีสิ�งสกปรก ทั�งฝุ่น เศษดิน และสต่ีางๆ ถ้าไม่สะอาด
อาจจะทําให้น็อตหลวม จานเบรกแตก ลูกปืนล้อเสยีหาย และยางอาจจะเกิดการสกึหรอที� ไม่สมํ�าเสมอ 
2. ไม่ควรขันน็อตล้อจนแน่นเกินไป  ให้ขันตามค่าแนะนําที�กําหนด
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▼ลําดบัการขันน็อตล้อให้แน่น 

▼

Hub Wheel stud thread Wheel stud type Tightening torque 

5 spoke hub 3/4" UNC 270-340Nm 

6 spoke hub 5/8" UNC 237-250Nm 

Japan type 8/10 holes M20 X 1.5 JAP 400-440Nm 

British type 10 holes 7/8" – 11n BSF 450-500Nm 

International type10 holes M22 X 1.5 ISO 670-730Nm 

▼คาํแนะนําเพิ�มเตมิ

คําแนะนําที�ควรปฏิบัติเกี�ยวกับเพลา

1. ขันให้แน่นตามลําดับที�ถูกต้องตามรปูด้าน
บน 2 ครั �ง
2. ขันโดยการใช้ กุญแจเลื�อน และประแจทอรค์

1. น็อตล้อควรใช้มือหมุนก่อน 3-5 รอบ ก่อนจะใช้ impact driver ( บล็อค
ลม/ปืนลม) ช่วยขัน ถ้าทําไม่ถูกวธีิอาจทําให้เกิดความเสยีหายต่อสตัทกับ
น็อตล้อได้
2. ตรวจสอบให้แน่ใจวา่ น็อตล้อแน่นดี และไม่เกินมาตรฐานของค่าแรง
ขันน็อตล้อที�กําหนด

1. เพื�อความปลอดภัย ควรเลือกน็อตล้อที�เหมาะสมกับขนาดของ
ดุมล้อ จานเบรก และสตัทล้อ ขนาดของล้อที� ไม่เหมาะสมอาจ
ทําให้เพลา และล้อทํางานได้ ไม่ดี
2. ในขณะขันสตัทล้อ  ควรยกให้ยางลอยขึ�นจากพื�นเล็กน้อย  ควร
ทําตามคําแนะนําให้วธีิ ในการขันน็อตล้อ โดยเฉพาะ BSF และ 
JAP เพื�อเป็นการยืดอายุการใช้งานของสตัท และน็อตล้อ
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คา่แรงขันอัดที�เหมาะกับขนาดน็อตล้อ



4. การบํารงุรักษา

●ตรวจสอบความแน่นของสตทักับน็อตล้อ

●ตรวจสอบการปรบัตั �งระยะของขาปรบัเบรค (รปูที� ี14)

คําแนะนําที�ควรปฏิบัติเกี�ยวกับเพลา

3. สาํหรบัสตัทกับน็อตล้อที�เป็นแบบ JAP เริ�มต้นด้วยการนํา
วงล้อ A สวมเข้าไป และยึดน็อตด้านในด้วยปลอกน็อต B ให้
แน่น แล้วสวมวงล้อ C และยึดน็อตด้านนอก D ตามลําดับ สิ�งที�

สาํคัญมากคือต้องยึดน็อตด้านในให้แน่น เพราะถ้ายึดไม่แน่นจะ
ไม่สามารถยึดน็อตด้านนอกได้ ในกรณีที�ยึดน็อตด้านในหลวม
แต่ด้านนอกแน่น อาจเกิดผลกระทบต่อสตัทล้อได้

ข้อควรสงัเกต :  ควรมีช่องวา่งระหวา่งล้อกับจานเบรก 3 มม. 

(ดังรปูที�11, 12) และดูให้แน่ใจวา่ ล้อกับจานเบรกจะไม่ติดกัน

1. ใช้ประแจทอรค์ในการขันน็อต  เพื�อตรวจสอบวา่แน่นหรอืไม่
หลังจากเริ�มใช้งานในครั �งแรก หรอืหลังจากการใช้งานไปแล้ว 15 
วนั ทําแบบนี�ทุกครั �งเมื�อมีการเปลี�ยนล้อ (รปูที�13)
2. สาํหรบัสตัทกับน็อตล้อที�เป็นแบบ JAP สิ�งสาํคัญคือ ต้อง
ตรวจสอบความแน่นของการยึดน็อตด้านใน

หมายเหตุ : ควรคลายเกลียว น็อต D แล้วยึดน็อต B ให้แน่น

ก่อนขันน็อต D ด้านนอก (รปูที�12)

ระยะมุมเริ�มต้นในติดตั�งจะอยู่ระหวา่ง 97 ํ -105 ํ  สว่นมุมเบรกที�

ดีที�สุดในการติดตั�งคือ 90 ํ  การปรบัตั�งควรจะทําทุก 15-30 วนั 

หรอืหลังจากใช้งาน 5,000-10,000 กม. ขึ �นอยู่กับการใช้งาน

วธีิการปฏิบัติ :
1. การปรบัตั�งด้วยมือ   ให้ดึงสปรงิขาปรบัเบรกเข้ามา ถ้ามี
มากกวา่ 35 มม. จะต้องตั�งค่าใหม่
2. หมุนน็อตไปตามเข็มนาฬิกาจนกว่าจะสุด  แล้วให้หมุนหัว
สกรูปรับกลับทวนเข็มนาฬิกา 3/4 รอบ
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●ตรวจสอบ�กเบรก และความหนาของผ้าเบรก

●ตรวจสอบ จานเบรก 

●การตรวจสอบระยะให้ตัว (Hub Bearing Play) ของ
ลูกปืนล้อ

คําแนะนําที�ควรปฏิบัติเกี�ยวกับเพลา

3. ปรบัช่วงระยะฟร ีA ให้มีค่า 13-20% ของความยาวของ
แกนขาปรบัเบรก B

คําแนะนํา: ควรตรวจสอบความหนาของผ้าเบรกทุกๆ 3 
เดือน หรือ 10,000 กม.
วธีิการปฏิบัติ  : ตรวจสอบความหนาของผ้าเบรกโดยการมอง

ผ่านรขูองแผงบังฝุ่น (รปูที� 15) นอกจากนี�ตรวจสอบวา่ผ้าเบรก

หลวมหรอืไม่

     ควรเปลี�ยนผ้าเบรกถ้ามีความหนาน้อยกวา่ 6 มม. เพราะถ้า

ผ้าเบรกบางมากไปจะทําให้เกิดความเสยีหายกับจานเบรกได้้

     การหมั�นเช็คระบบเบรกเป็นประจําเป็นสิ�งสาํคัญ  ควร

เปลี�ยนจานเบรกเมื�อตรวจสอบแล้ววา่ถึงจุดเตือนวา่ความ

หนาของจานเบรกหมดแล้ว (รปูที�16)

คําแนะนํา: สาํหรบัรถใหม่ ควรตรวจเช็คอย่างสมํ�าเสมอ 
ทุกๆ 3 เดือน 
วธีิการปฏิบัติ : ในการตรวจเช็คระยะให้ตัวของลูกปืนล้อ 
ต้องยกเพลาขึ�นจนยางล้อพ้นจากพื�น แล้วใช้เหล็กคานงัด 
แล้วตรวจเช็ควา่มีการหลวมคลอนหรอืไม่ (ดูรปูที�17)
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●การปรบัตั�งระยะฟรขีองลูกปืน  Bearing Play

▼เพลารุน่ HP parallel bearing spindle 
(รูปที� 18-23)

คําแนะนําที�ควรปฏิบัติเกี�ยวกับเพลา

1. ถอดฝาครอบดุมล้อ (รปูที� 19)
2. ถอดสลักกันคลายออกจากเพลา (รปูที�20)
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Figure 19

3.ขันอัดน๊อตอัดลูกปืนดว้ยแรง 270Nm (200 lb/ft)
และในขณะขันอัดตอ้งหมุนดมุล้อไปดา้นและหลังใน
ดว้ย หลังจากนั�นให้ทําคลายน็อตปรบัลูกปืนออก 1 
รอบ

4.ขันอัดอีกครั�งดว้ยแรง 70Nm (50 lb/ft) และหมุน
ดมุล้อไปดา้นหน้าและหลังในขณะที�ทําการขันอัด
ดว้ย คลายน็อตออก 1/6-1/4 รอบ ไม่รวมระยะฟรขีอง
ลูกบ๊อกที� ใช้ขัน



▼เพลารุน่ HP tapered bearing spindle 
(รปูที� 24)

คําแนะนําที�ควรปฏิบัติเกี�ยวกับเพลา

5. คลายน็อตปลายเพลาออกเล็กน้อย  โดยให้รอ่งน็อตปลาย
เพลาตรงกับรรูอ้ยสลักกันคลาย (รปูที�22)
6. สวมใสส่ลักกันคลายแล้วงอที�ปลายสลักกันคลาย  เพื�อ
ป้องกันการคลายตัวของน็อตปลายเพลา
7. ติดตั�งฝาครอบดุมล้อแล้วขันอัดด้วยแรงขัน  80-120
Nm.

1. คลายน็อตขันอัดฝาครอบดุมออก แล้วถอดฝาครอบดุม
ล้อออก 
2. งัดและถ่างแหวนล็อกออกจากตําแหน่งการล็อค
3. ถอดน็อตล็อคปลายเพลา  แหวนล็อค  และแหวนรอง
ลูกปืนออกจากปลายเพลา
4. ขันอัดน็อตปรบัลูกปื นด้วยประแจทอรค์ ด้วยแรงอัด 

270 Nm.(200lb/ft) ในขณะที�ขันอัดให้หมุนดุมล้อไป
ด้านหน้าและด้านหลังด้วย จากนั�น ให้คลายน็อตปรบั
ลูกปืนออก 1 รอบ แล้วขันอัดซํ�าอีกครั �งด้วยแรงขันอัดที� 
70 Nm.(50 lb/ft)

5. คลายน็อตปรบัลูกปืนออกประมาณ 4.5 - 5 รขูอง
ตําแหน่งแหวนรองลูกปืน
6. ติดตั�งแหวนรองลูกปืน แหวนล็อก น๊อตล็อคปลายเพลา
แล้วขันอัดด้วยขันอัดที� (373Nm±10Nm)
7. พับปีกของแหวนล็อก 2 จุด ในตําแหน่งที�เหมาะสม
บนน๊อตปลายเพลา
8. ติดตั�งฝาครอบดุมล้อแล้วขันอัดน็อต ด้วยแรงขันอัดที�
(20-25Nm)
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5. การหล่อลื�น (รปูที� 25-28)

●บู้ชแกนเพลาลูกเบี �ยว(เอส-แคม)  ขาปรบัเบรก 
(รปูที� 25, 26)

●ลูกปืนล้อแบบ Taper

คําแนะนําที�ควรปฏิบัติเกี�ยวกับเพลา

เพื�อประสิทธิภาพสูงสุดควรปฏิบัติตามคู่มือรับประกันของ 

FUHE และใช้จารบีที�แนะนํา คือ ( Shell : RETNAX 0764 

หรือ Mobil grease : XHP222)

คําแนะนํา: ควรอัดจารบีทุกๆ สามเดือน หรอืหลังจาก

ทําการซ่อมบํารงุรกัษา 

วธีิการปฏิบัติ : อัดจารบีจนล้นทะลักออกมา

คําแนะนํา: หลอลื�นด้วยจาระบีที� Fuhe กําหนดเป็นประจําทุกปี

หรือเมื�อใดก็ตามที�เปลี�ยน�กเบรก ผ้าเบรกและดุมล้อหรือขึ�น

อยู่กับการใช้งาน

วิธีการปฏิบัติ : ทําความสะอาดลูกปืนให้สะอาดท�วัทุกจุด

ตรวจเช็คสภาพทั�วไป ถ้าพบจุดบกพร่องให้เปลี�ยนลูกปืนทันที

แล้วหล่อลื�นด้วยจารบีที�แนะนําให้ท�วัถึงและเพียงพอกับ

การใช้งาน
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●ดมุล้อ 

● รายการสารหล่อลื�นและระยะเวลาการบํารงุรกัษา

การดําเนินการทั�วไป
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 ทุ
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รั�ง
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� เป
ลี� ย

น
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เบ
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ผ้า

เบ
รก

 ดุ
มล้

อ

ทุ
กค

รั�ง
เป

ลี� ย
น

ล้อ

ทุ
กค

รั�ง
ที

� ไม่
ได้

ใช้
งา

น

การหล่อลื�น ●

1.เพลาลูกเบี�ยว การปรบัระยะฟรี ● ● ●

2.เปลี�ยนจาระบี ดมุล้อ ลูกปืน ●

งานบํารงุรกัษา ■

1. ตรวจเช็คความแน่นของน็อตล้อ
■ ■ ■ ■

2. ตรวจเช็คระยะฟรขีองขาปรบัเบรกและปรบัตั �ง
■

3. ตรวจเช็คผ้าเบรก
■

4. ตรวจเช็คการหลวมคลอนของลูกปืนล้อ และปรบัใน

กรณีที�จําเป็น
■ ■ ■ ■

5. ตรวจเช็คฝาครอบดมุล้อให้อยู่ ในตาํแหน่งที�ถูกตอ้ง
■ ■

6. ตรวจเช็คการสึกหรอของยาง
■

7. การตรวจสอบชิ�นส่วนทั �งหมดวา่มีการชํารดุหรอื

สึกหรอหรอืไม่ ■ ■

คําแนะนําที�ควรปฏิบัติเกี�ยวกับเพลา

คําแนะนํา: หลอ่ลื�นด้วยจาระบีที� Fuhe กําหนดเป็นประจํา 
ทุกปีหรือเมื�อใดก็ตามที�เปลี�ยน�กเบรก ผ้าเบรกและดุมล้อ
หรือขึ�นอยู่กับสภาพการใช้งาน

วธีิการปฏิบัติ : ทําความสะอาดดุมล้อให้สะอาด แล้วหล่อลื�น
ด้วยจารบีที�แนะนําให้ทั�วถึง และเพียงพอกับการใช้งาน
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�ญหาที�พบ สาเหตุของ�ญหา และการดําเนินการแก้ไข�ญหา

ข้อบกพรอ่ง สาเหตุของ�ญหา การแก้ ไข

เพลาชํารดุ 

1.รบันํ�าหนักเกินพิกัด
2. การเชื�อมหมอนรองแหนบไม่ถูกตอ้ง
3.ข้อบกพรอ่งจากแหนบหรอืความผิดปกตอิย่างรนุแรง

1. บรรทุกตามพิกัดที�กําหนด
2.เปลี�ยนเพลา และเชื�อมหมอนรองแหนบให้ ถูกตอ้ง
3.เปลี�ยนแหนบ

1.รบันํ�าหนักเกินเป็นเวลานาน หรอืแรงกระทําที�รนุแรง
2.แตกเนื�องจากการเบรกเป็นเวลานาน
3.ใช้นํ�าราดในขณะที�เบรกมีความรอ้นสูง
4.ความผิดปกตขิองจานเบรก

1. บรรทุกตามพิกัดที�กําหนด
2. ใช้เบรกให้ถูกวธิี
3. ใช้งานในอุณหภูมิที�เหมาะสม
4. เปลี�ยนจานเบรกใหม่

ลูกปืนชํารดุ 

1.ปรบัตั �งลูกปืนไม่เหมาะสม
2.จารบีหล่อลื�นไม่เพียงพอ
3.มีเศษ หรอืสารปนเปื�อนอื�นๆเข้าไปในลูกปืน

4. รบัแรงกระแทกมากเกินไป

1. ปรบัตั �งลูกปืนใหม่
2. เพิ�มปรมิาณจารบี
3. ตรวจเช็คซีลล้อ และทําความสะอาดเมื�อมีการบํารงุ
รกัษา
4. ใช้งานในสภาพที�ปกติ

ประสิทธิภาพ
การเบรกน้อย  

เบรกคลายตวัช้า

และเบรกตดิ 

1. สปรงิดงึเบรกชํารดุ
2. ระบบเบรกชํารดุ
3. ระยะฟรขีองเบรกไม่เหมาะสม
4. วาล์วระบายลมเรว็ หม้อลมเบรกทํางานผิดปกต ิหรอืแรง
ดนัลมน้อย
5. การเบรกไม่สมํ�าเสมอ
6. มีข้อบกพร่องของเพลาลูกเบี�ยว และลูกปืนที�เกิดจากการ
กระแทก

1.เปลี�ยนสปรงิดงึเบรก
2.ตรวจระบบเบรก
3. ปรบัตั�งระยะเบรก
4. ตรวจเชควาล์วระบายลมเรว็ หม้อลมเบรก หรอืเช็ค
แรงดนัลม
5. ตรวจเช็คการสึกหรอของเพลาลูกเบี�ยวและบู้ช
6. เปลี�ยนอุปกรณ์ที�ชํารดุ

ดมุล้อรอ้น
1.ปรับตั�งระยะให้ ตัวของลูกปื  นไม่ ถูกต้ อง
2. มีการสึกหรอของลูกปืนหรอืดมุล้อ
3. จาระบีไม่เพียงพอ

1. ปรบัตั �งระยะให้ตวัของลูกปืนให้ถูกตอ้ง
2.เปลี�ยนลูกปืน และดุมล้อ
3.เติมจารบีให้เพียงพอ

การสึกของยาง

1.แรงดนัยางลมตํ�า
2.สาแหรกยึดเพลาหลวม
3.เพลาไม่ขนานกัน
4.ช่วงล่างไม่ขนานกัน
5.ความผิดปกตขิองเพลา
6.ความผิดปกตขิองกระทะล้อ
7.เลือกใช้ยางที� ไม่เหมาะสม

1.เตมิลมยางให้เหมาะสม
2.ยึดน็อตให้แน่นดว้ยประแจทอรค์
3. ตรวจเช็คและปรบัตั �งศนูย์
4.ตรวจเช็ค และปรบัอุปกรณ์ยึดช่วงล่าง
5.เปลี�ยนเพลา
6.เปลี�ยนกระทะล้อ
7.เปลี�ยนยาง

การสึกของผ้าเบรก
1.ใช้เบรกเกินพิกัดนํ�าหนัก หรอืใช้รนุแรงเกินไป
2.ความรอ้นมากเกินพิกัดของผ้าเบรก

1. ใช้งานเบรกในพิกัดที�กําหนด
2.ใช้เบรกให้ถูกวธิี

สตดัล้อขาดชํารดุ

1.รบัแรงกระแทกมากเกินไป
2.ขันน๊อตล้อน้อยเกินไป
3.ขันน๊อตแน่นเกินไป
4.เกลียวชํารดุในระหวา่งตดิตั �ง
5.กระทะล้อไม่ราบแบน

1. ใช้งานในพิกัดที�กําหนด
2.ขันอัดน็อตล้อให้แน่นตามข้อกําหนด
3.ขันอัดน็อตล้อให้พอดี
4.เปลี�ยนน็อตล้อ
5.เปลี�ยนกระทะล้อ

คําแนะนําที�ควรปฏิบัติเกี�ยวกับเพลา
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