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คำแนะนาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
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คู่มือฉบับนี้ จัดทำขึ้น เพื่อใช้งานกับชุดช่วงล่าง Fuwa เท่านั้น
ไม่สามารถนำไปใช้งาน กับผลิตภัณฑ์ยี่ห้ออื่นได้

 ก่อนการติดตั้งและการใช้งานชุดช่วงล่าง Fuwa นี้ควรศึกษาข้อมูลที่เป็นประโยชน์และทำความ
เข้าใจก่อนดำเนินการติดตั้งและใช้งาน การติดตั้งและใช้งานต้องดำเนินการตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์
อย่างเคร่งครัดซึ่งจะมีผลทำให้ชุดช่วงล่างนี้มีอายุการใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยลดค่าใช้จ่าย
ในการบำรุงรักษาได้

 ชุดช่วงล่าง Fuwa ได้ถูกออกแบบและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องมายาวนานหลายปี
จึงกลายเป็นชุดช่วงล่างที่มีความทนทาน น้ำหนักเบา มีจุดที่ต้องบำรุงรักษาน้อย จึงเป็นที่นิยมใช้งาน
อย่างแพร่หลาย ในหลายภูมิภาคทั่วโลก ชุดอุปกรณ์ส่วนใหญ่ผลิตมาจากเหล็กกล้าเกรดพิเศษโดยใช้
ขบวนการผลิตแบบกดอัดขึ้นรูป (Fabricated Suspension) มีขบวนการผลิตที่ทันสมัย โดยใช้หุ่นยนต์
ในการเชื่อม (Robot) ควบคุมคุณภาพในการผลิตทุกขั้นตอน

 ชิ้นส่วนหรืออะไหล่ต่างๆ ต้องเป็นชิ้นส่วนที่ผลิตตามมาตรฐานจาก Fuwa และจัดจำหน่ายโดย 
บริษัท เวลอินเตอร์พาร์ท จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Fuwa ในประเทศไทย

FW68 Suspension series
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การติดตั้งชุดเต้ารับน้ำหนัก
(Hanger Installation)
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 การติดตั้งชุดช่วงล่างที่ถูกต้อง ควรจะมีข้อมูลด้านเทคนิคที่ได้มาพร้อมรายละเอียดต่างๆของ
อุปกรณ์ ซึ่งต้องกำหนดระยะและขนาดสำคัญมาให้ครบถ้วน ข้อมูลสำคัญเหล่านี้ควรได้มาจากฝ่ายออกแบบ
เป็นสำคัญ
 การวางตำแหน่งชิ้นส่วนต่างๆ ต้องสอดคล้องกับการใช้งานและข้อกำหนดของแต่ละชิ้นส่วน จุด
สำคัญในการอ้างอิงสำหรับการติดตั้งชุดเครื่องล่าง คือ จุดกึ่งกลางของคิงพิน ผู้ทำการติดตั้ง ต้องตรวจ
สอบความถูกต้องของระยะต่างๆ โดยวัดระยะจาก คิงพิน มาที่จุดกึ่งกลางของเต้ารับน้ำหนักในแต่ละจุดทั้ง
ด้านซ้ายและด้านขวาหลังจากนั้นให้นำเต้ารับน้ำหนักมาวางในตำแหน่งแล้วตรวจเช็คระยะ วัดเส้นทะแยงมุม
จากเต้ารับในแต่ละตำแหน่ง (ดังรูป) พร้อมกับปรับตั้งระยะต่างๆให้ถูกต้องตามแบบ
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การติดตั้งชุดเต้ารับน้ำหนัก
(Hanger Installation)
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 หลังจากวางตำแหน่งของเต้ารับน้ำหนักตามจุดที่ถูกต้องแล้ว ให้ทำการเชื่อมเป็นจุด
(Tack weld) ของเต้ารับทั้งหมดจนแน่ใจว่า เต้ารับน้ำหนักมีจุดเชื่อมแต้มที่แข็งแรงเพียงพอ หลังจากนั้น
ให้ทำการค้ำยันเต้ารับน้ำหนักด้วยแผ่นเหล็กค้ำยัน (Bracing Plate) และทำการสวมใส่ท่อค้ำยัน
(Bracing Pipe) เพื่อป้องกันการบิดงอขณะทำการเชื่อม

*** แผ่นค้ำยัน (Bracing plate)
ควรมีขนาดความกว้าง 120 มม. หนา 6 มม.

ติดตั้งทำมุม 45 องศา กับเต้ารับน้ำหนัก
ส่วนปลายอีกด้านจะต้องเชื่อมค้ำกับคานขวาง

(Cross member) ที่เชื่อมติดกับโครงสร้างหลัก***

***ท่อค้ำยัน (Bracing pipe)
ควรเป็นท่อเหล็กที่มีขนาดความโตภายนอก

มากกว่า 50 มม. และมีความหนามากกว่า 4 มม.***

Bracing pipe

Bracing plate

ขั้นตอนการเชื่อม (Hanger welding procedure)
ทำการเชื่อมโดยรอบตัวเต้ารับน้ำหนัก ขนาดแนวเชื่อมต้องมีขนาดโตมากกว่า 10 มม. ขึ้นไปเชื่ิอม
ประกอบแนวต่อแบบฟิลเล็ต (Fillet Weld)

***ลวดเชื่อมที่ใช้ ควรเป็นเกรด E7018 หรือ เกรดไฮโดรเจนต่ำ (Low Hydrogen) หรือเทียบเท่ากัน***
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การติดตั้งชุดเต้ารับน้ำหนัก
(Hanger Installation)

FUWA MECHAN ICAL  SUSPENS ION FW68 SER I ES

ทำการเชื่อมแผ่นค้ำยัน (Bracing Plate) ในตำแหน่งที่เหมาะสมตามแบบที่แนะนำขนาดแนวเชื่อมต้อง
มีขนาดโตมากกว่า 10 มม. ขึ้นไป เชื่อมประกอบแนวต่อแบบฟิลเล็ต (Fillet Weld)

***ลวดเชื่อมที่ใช้ ควรเป็นเกรด E7018 หรือ เกรดไฮโดรเจนต่ำ (Low Hydrogen) หรือเทียบเท่ากัน***

ทำการเชื่อมท่อค้ำยัน (Bracing Pipe) ท่อเหล็กนี้จะต้องถูกสอดใส่ในรูยึดท่อจากเต้ารับน้ำหนักด้านซ้าย
จนทะลุออกมาที่เต้ารับน้ำหนักด้านขวา โดยปลายท่อจะยื่นโผล่ออกมาด้านละ 20 มม. หลังจากนั้น
ให้ทาำการเชื่อมโดยรอบท่อค้ำยันทั้ง 2 ด้าน ท่อเหล็กที่ใช้ควรมีขนาดความโตภายนอกมากกว่า 50 มม.
และมีความหนามากกว่า 4 มม.
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การติดตั้งชุดรัดแหนบและเพลา
(Clamping Installation)

การเชื่อมหมอนรองแหนบเข้ากับเพลา
(Spring seat welding procedure)
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 การติดตั้งชุดเครื่องล่างที่ถูกต้อง จะทำให้อุปกรณ์ส่วนควบถูกใช้งานอย่างถูกต้องเต็ม
ประสิทธิภาพและยังมีส่วนทำให้ยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆได้ยาวนานมากขึ้น พร้อมกันนี้
ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาได้อีกด้วย การติดตั้งชุดรัดแหนบและเพลาต้องดำเนินการตาม
ข้อกำหนด ดั้งนี้

 การเชื่อมหมอนรองแหนบเข้ากับเพลา จะต้องดำเนินการอย่างถูกต้องตามข้อกำหนดของ
ของชุดช่วงล่างและเพลาอย่างเคร่งครัด การเชื่อมจะมีผลต่อสมรรถนะของเพลาเป็นสำคัญ

หมอนรองแหนบ
เพลากลม

หมอนรองแหนบ
เพลาเหลี่ยม
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 เนื่องจากเสื้อเพลาถูกออกแบบและผลิตจากโลหะพิเศษ ขณะที่วางหมอนรองแหนบเข้ากับเพลา
ให้ตรวจสอบสภาพผิวของเพลาในตำแหน่งหรือที่กำหนดติดตั้ง สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่ง คือ หูยึดแขนต้อง
มีระยะห่างจากแกน S-CAM มากกว่า 3 มม. หลังจากนั้นให้ทำการเชื่อมแต้มเป็นจุด (Tack weld) จนแน่ใจว่า
แข็งแรงเพียงพอ

ผนังเพลาด้านบนและด้านล่าง เป็นจุดสำคัญ
ในการรับแรงกระทา ต่อเพลาซึ่งจะมีผลทำให้
เพลาแตกร้าวได้ จึงไม่ควรทา การเชื่อมใดๆทั้งสิ้น

จุดที่เชื่อมได้

ห้ามทำการเชื่อมบริเวณนี้

หน้าสัมผัสของหมอนรองแหนบกับผนังของเพลา
สัมผัสกันได้แนบสนิทไม่ควรมีช่องว่างใดๆ

ทำการเชื่อมในตำแหน่งที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
ทำการเชื่อมวนซ้ำ 3 รอบ จนได้ขนาดแนวเชื่อม
ที่โตมากกว่า 15 มม. โดยให้เชื่อมตามแนวยาว
ของเพลา

***ลวดเชื่อมที่ใช้ ควรเป็นเกรด E7018 หรือ เกรดไฮโดรเจนต่ำ (Low Hydrogen) หรือเทียบเท่ากัน***

ในขณะที่ทาการเชื่อม ไม่ควรจับสายดินเข้ากับชุดประกอบปลายเพลา
เพราะจะทำให้เกิดการอาร์คกับลูกปืนล้อ ซึ่งจะทำให้เกิดการชารุดของลูกปืนได้

***ข้อควรระวัง*** 

การเชื่อมเพลาเหลี่ยม
(Square axle welding procedure)
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 เนื่องจากเสื้อเพลาถูกออกแบบและผลิตจากโลหะพิเศษ ขณะที่วางหมอนรองแหนบเข้ากับเพลา
ให้ตรวจสอบสภาพผิวของเพลาในตำแหน่งหรือที่กำหนดติดตั้ง สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่ง คือ หูยึดแขนต้อง
มีระยะห่างจากแกน S-CAM มากกว่า 3 มม. หลังจากนั้นให้ทำการเชื่อมแต้มเป็นจุด (Tack weld) จนแน่ใจว่า
แข็งแรงเพียงพอ

หน้าสัมผัสของหมอนรองแหนบกับผนังของเพลา
สัมผัสกันได้แนบสนิทไม่ควรมีช่องว่างใดๆ

จุดที่เชื่อมได้

ห้ามทำการเชื่อมบริเวณนี้

ทำการเชื่อมในตำแหน่งที่กำหนดอย่างเคร่งครัด
ทำการเชื่อมวนซ้ำ 3 รอบ จนได้ขนาดแนวเชื่อมที่
โตมากกว่า 15 มม. โดยให้เชื่อมตามแนวยาว
ของเพลา

เนื่องจากเพลากลมสามารถบิดตัวได้ง่ายขณะทำ
การเบรก ฉนั้นแนวเชื่อมต้องมีขนาดโตกว่าปกติ

***ลวดเชื่อมที่ใช้ ควรเป็นเกรด E7018 หรือ เกรดไฮโดรเจนต่ำ (Low Hydrogen) หรือเทียบเท่ากัน***

ในขณะที่ทาการเชื่อม ไม่ควรจับสายดินเข้ากับชุดประกอบปลายเพลา
เพราะจะทำให้เกิดการอาร์คกับลูกปืนล้อ ซึ่งจะทำให้เกิดการชารุดของลูกปืนได้

***ข้อควรระวัง*** 

การเชื่อมเพลากลม
(Round axle welding procedure)
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 ชุดรัดแหนบและเพลาเป็นชิ้นส่วนที่ใช้ในการยึดเพลาเข้ากับแหนบรับน้ำหนัก การประกอบชิ้นส่วน
ทั้งหมดต้องดำเนินการอย่างถูกต้อง ชิ้นส่วนสำคัญที่ต้องขันอัดให้แน่นหนา คือ แหนบรับน้ำหนัก
ซึ่งต้องทำการขันอัดสาแหรก ( U-Bolt ) ที่ใช้รัดเพลาให้แน่นตามข้อกำหนดของชุดช่วงล่าง

การขันอัดสาแหรกของขุดรัดเพลา ต้องดำเนินการ
อย่างถูกต้องตามข้อกำหนด โดยทำการขันอัด
ให้แน่นดีพอด้วยวิธีการแบบทะแยงมุม (ดังรูป)
หลังจากนั้นให้ทำการขันอัดด้วยประแจทอร์คจน
ได้ค่าขันอัดที่เท่ากันทุกจุด

ทำเครื่องหมายบนนัทขันอัดสาแหรก
ด้วยสีหรือปากกามาร์คตำแหน่ง

ต้องทาการขันอัดชุดสลักหรือสาแหรกให้แน่นหนาตามข้อกาหนดของ Fuwa อย่างเคร่งครัด
***ข้อควรระวัง*** 

การติดตั้งชุดรัดแหนบและเพลา
(Clamping Installation)

การขันอัดสาแหรกรัดเพลา
(U-Bolt Tightening procedure) ปลายแหนบ

***ข้อควรคำนึง***
ปลายแหนบด้านที่โค้งงอจะต้องอยู่ด้านท้ายรถเสมอ
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 การประกอบอุปกรณ์ส่วนควบชุดรองรับน้ำหนักเข้ากับชุดช่วงล่างนั้น ต้องระลึกอยู่เสมอว่า
ชุดแขนยึด (Radius torque arm) สำหรับเพลาหน้า จะเป็นตัวที่มีความยาวสั้นที่สุดเท่านั้นส่วนเพลาถัดไป
จะมีความยาวมากกว่าเพลาหน้า

การติดตั้งแขนยึดแบบปรับได้และแบบตายตัว จะยึดด้วยชุดสลักยึดแขนโดยมีบู้ชยางเป็นตัวประคอง
การติดตั้งชุดสลักแขนยึดนี้ ให้สวมใส่สลักจากด้านในของตัวรถให้ปลายเกลียวโผล่ออกมาด้านนอก
ตัวรถอยู่เสมอ

ตำแหน่งการติดตั้งแขนยึดแบบปรับได้และแบบตายตัว สามารถติดตั้งได้ตามความเหมาะสม

การติดตั้งชุดสลักเต้าโตงเตงกลาง จะยึดด้วยชุดสลักโตงเตงโดยมีบู้ชยางขนาดใหญ่เป็นตัวประคอง
การติดตั้งชุดสลักโตงเตงนี้ ให้สวมใส่สลักจากด้านในของตัวรถให้ปลายเกลียวโผล่ออกมาด้านนอก
ตัวรถอยู่เสมอ

ต้องทาการขันอัดชุดสลักหรือสาแหรกให้แน่นหนาตามข้อกาหนดของ Fuwa อย่างเคร่งครัด
***ข้อควรระวัง*** 

การประกอบชุดช่วงล่าง
(Suspension mounting)

***เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบและความปลอดภัย ควรติดตั้งชุดสลักต่างๆ ดังนี้***

***ข้อควรคำนึง***
ชุดแขนยึด (Radius torque arm) สำหรับเพลา

หน้าจะเป็นตัวที่มีความยาวสั้นที่สุดเท่านั้น
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***ค่าความแตกต่างที่วัดได้ ต้องมีค่าความแตกต่างกันไม่เกิน +/- 3 มม. ***
***เพื่อความถูกต้อง ควรทำการวัดค่าเพื่อทวนสอบความถูกต้อง อย่างน้อย 2 ครั้ง***
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 ขั้นตอนสำคัญก่อนการส่งมอบรถเพื่อนำไปใช้งาน ต้องทำการปรับตั้งศูนย์ล้อให้ถูกต้อง โดยใช้
จุดกึ่งกลางของคิงพินเป็นจุดอ้างอิงในการปรับตั้งศูนย์ ขั้นตอนดำเนินการมี ดังนี้

ทำการคลายระบบเบรกทั้งหมด จัดตัวรถให้ตั้งตรงและพื้นผิวบริเวณที่ทำการปรับตั้งศูนย์ควรมีผิว
ระนาบสม่ำเสมอ
วัดระยะจากคิงพินไปที่เพลาล้อด้านขวา (ระยะ A) ทา การจดบันทึก ค่า A

วัดระยะจากคิงพินไปที่เพลาล้อด้านขวา (ระยะ B) ทา การจดบันทึก ค่า B

หากพบว่า ค่า A และค่า B มีความแตกต่างกันเกินกว่า 3 มม. ให้ทำการปรับตั้งให้ได้ค่าเท่ากันทั้ง 2 ด้าน

ทำการขันอัดสกรูยึดแขนยึดปรับตั้งได้ให้แน่น

วัดระยะจากกึ่งกลางเพลาหน้าด้านขวาไปที่กึ่งกลางเพลาล้อหลังด้านขวา (ระยะ C) ทำการจดบันทึก ค่า C

วัดระยะจากกึ่งกลางเพลาหน้าด้านขวาไปที่กึ่งกลางเพลาล้อหลังด้านขวา (ระยะ D) ทำการจดบันทึก ค่า D

หากพบว่า ค่า C และค่า D มีความแตกต่างกันเกินกว่า 3 มม. ให้ทำการปรับตั้งให้ได้ค่าเท่ากันทั้ง 2 ด้าน

ทำการขันอัดสกรูยึดแขนยึดปรับตั้งได้ให้แน่น

ต้องทาการขันอัดชุดสลักหรือสาแหรกให้แน่นหนาตามข้อกาหนดของ Fuwa อย่างเคร่งครัด
***ข้อควรระวัง*** 

การปรับตั้งศูนย์
(Suspension alignment)
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Note: ชุดสลักหรือโบลท์ ควรตรวจเช็คและขันอัดทุกๆระยะทาง 50,000 กม.
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ต้องทาการขันอัดชุดสลักหรือสาแหรกให้แน่นหนาตามข้อกาหนดของ Fuwa อย่างเคร่งครัด
***ข้อควรระวัง*** 

ตารางการขันอัดทอร์ค
(Torque requirements)

FW68 FW88ตาราง
ขันอัดทอร์ค Type

M24

M24

M12

M12

M22

M24

M24

M12

M12

M22

290-350Nm

150-200Nm

90-100Nm

75-85Nm

490-580Nm

380-450Nm

90-100Nm

120-160Nm

110-120Nm

600-650Nm

ชุดสลักโตงเตง
( Rocker shaft )

สลักแขนยึด
( Pivot pin )

ชุดสกรูขันอัดแขนยึด
( Eye bolts )

ชุดสกรูคล้องแหนบ
( Drop out bolts )

ชุดสาแหรก
( U bolts )

Torque Type Torque
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ต้องทาการขันอัดชุดสลักหรือสาแหรกให้แน่นหนาตามข้อกาหนดของ Fuwa อย่างเคร่งครัด
***ข้อควรระวัง*** 

การบำรุงรักษา
(Maintenance)

คำแนะนำช่วงเวลาในการบำรุงรักษา

การตรวจสอบตราจสภาพทั่วไปของชุดช่วงล่าง

ก่อนการใช้งานทุกครั้ง ให้ตรวจเช็คจารบีหล่อลื่นทุกครั้ง

ตรวจสอบสภาพแนวเชื่อมหรือสภาพการชำรุด แตกร้าวของเต้ารับทั้งหมดพร้อมทั้งโตงเตงกลาง

ตรวจสอบสภาพการสึกหรอหรือการชำรุดของบู้ชโตงเตงกลาง บู้ชแขนยึดทั้งหมด

ตรวจสอบการสึกชำรุดของแหนบรับน้ำหนักโดยเฉพาะบริเวณที่เสียดสีกับเต้าแหนบ

ตรวจสอบการคลายตัวของชุดแคล้มป์รัดเพลาหรือสาแหรกทั้งหมด

ตรวจสอบการคลายตัวของชุดสลักแขนยึด สลักโตงเตงกลาง

ตรวจสอบสภาพการชำรุดสึกหรอ สูญหายของขุดสกรูคล้องปลายแหนบ (Drop out bolt)

อัดจารบีที่ปลายแหนบเป็นประจำเพื่อช่วยลดอัตราการสึกหรอของชิ้นส่วน

หลังจากการใช้งานครั้งแรก ระยะทางประมาณ 1,500-5,000 กม. ให้ตรวจเช็คสภาพทั่วไปของชุด
ช่วงล่างและการตรวจเช็คการอัดจารบีหล่อลื่น
ตรวจเช็คบำรุงรักษาประจำปี (สามารถดำเนินการได้ความถี่หรือตามสภาพการใช้งาน)

ดำเนินการตรวจสอบในขณะที่มีการเปลี่ยนชิ้นส่วนต่างๆ

ทำการบำรุงรักษา เมื่อตรวจพบว่า มีความผิดปกติหรือการหลวมคลอนของชิ้นส่วนต่างๆ

 ชุดช่วงล่าง “ฟูว่า” (Fuwa Mechanical Suspension) เป็นชุดล่างแบบกดอัดขึ้นรูป
( Fabricated Component ) มีความแข็งแรงสูง ทนทาน น้ำหนักเบา ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาน้อย
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ต้องทาการขันอัดชุดสลักหรือสาแหรกให้แน่นหนาตามข้อกาหนดของ Fuwa อย่างเคร่งครัด
***ข้อควรระวัง*** 

เงื่อนไขการรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์
(Warranty and limitation of liability)

ติดตั้งอย่างถูกต้องตามคู่มือการติดตั้ง
และบำรุงรักษา

ใช้งานตามข้อกาหนดของกรมขนส่งทางบก

บริษัทฯพิจารณาเฉพาะอะไหล่ที่เสียหายเท่านั้น
มูลค่าไม่เกินราคาผลิตภัณฑ์

บริษัทฯรับประกันเฉพาะอะไหล่ไม่รวมค่าแรงติดตั้ง
ค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก, แก้ไขหรือ
เปลี่ยนแปลงใดๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า

ความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุหรือการดัด
แปลงอื่นๆ

การสึกหรอของชิ้นส่วนตามอายุการใช้งาน

การรับประกันไม่รวมการชดเชยค่าบริการ,
ค่าสูญเสียอันเนื่องมาจากการหยุดรถ,
ค่าความไม่สะดวกและผลจากความเสียหายอื่นๆ
เช่น ตัวรถ,สินค้าหรือส่วนอื่นๆ

เงื่อนไขการรับประกัน ข้อยกเว้นการรับประกัน

ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7

หมายเหตุรายการชิ้นส่วนที่รับประกัน
เต้าแหนบหน้า,เต้าแหนบหลัง

เต้าโตงเตงกลาง,โตงเตงกลาง

แขนยึดปรับได้,แขนยึดตายตัว

หมอนรองแหนบ,ฝาประกับแหนบ

ชุดสลักโตงเตงกลาง,ชุดสลักแขนยึด

ชุดสาแหรก

บู้ชโตงเตงกลาง,บู้ชแขนยึด

ระยะรับประกัน
1 ปี / 100,000 กม.

1 ปี / 100,000 กม.

1 ปี / 100,000 กม.

1 ปี / 100,000 กม.

1 ปี / 100,000 กม.

1 ปี / 100,000 กม.

6 เดือน / 50,000 กม.
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