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การบํารุงรักษาท่ีครอบหัวบอลอัลโก้  
1.0 การตรวจเช็คการใช้งาน 

การตรวจเช็คท่ัวไป 
 นําท่ีครอบหัวบอลครอบลงไปบนหัวบอลท่ีรถลากจูง 
 เช็คตัวบ่งชี้การลอ็คของหัวบอล (จุดท่ี 2)  

เพ่ือความปลอดภัยควรจะนําท่ีครอบหัวบอลครอบลงไปบนหัวบอลทดสอบ  
 (มีขนาดไม่ตํ่ากว่า 49มม) สําหรับท่ีครอบหัวบอลรุ่น AK160/300/350 และ 

AKS1300 เม่ือครอบลงไปแล้วตัวบ่งชี้ยังคงต้องแสดงสีเขียวให้เห็นอยู่ (จุดท่ี 1) 
และสําหรับรุ่น AK7/10/2/252/750 ตรงปลายมือจับจะต้องไม่โดนตัวเรือนของ
ท่ีครอบหัวบอล 

 เช็คตัวบ่งชี้ความสึกหรอของหัวบอล/ท่ีครอบหัวบอล  
 เช็คตัวเรือนของท่ีครอบหัวบอล ตรวจหาความเสียหาย 

 

2.0 การให้ความหล่อหลื่น 
จารบีท่ีแนะนําคอืแบบใช้ท่ัวไป มาตรฐาน DIN51825 to KTA 3K4 หรือ 
ระยะ 
 ทุกๆ 10,000-15,000กม หรือ 12เดือน จะต้องมีการใส่จารบีหรือน้ํามันบนอะไหล่

ภายในของท่ีครอบหัวบอล ให้ใส่พอให้คลุมอะไหล่ทุกตัวบางๆ และอะไหล่ต้องได้รับ
ทําความสะอาดก่อนการใส่จารบี 

จุดใสจ่ารบีหรือน้ํามัน 
 ใส่จารบีหรือน้ํามันบนจุดท่ี 1, 2, 3, 4 และ 5 สําหรับจุดท่ี 5 ห้ามใส่จารบีหรือน้ํามัน

สําหรับรุ่น AKS1300/2000/2500/2700 เพราะแผ่นเพ่ิมแรงเสียดทานห้ามโดนจารบี
หรือน้ํามัน (จุดท่ี 7)  
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การซ่อมบํารุงท่ีครอบหัวบอลอัลโก้ 
ห้ามทาสีทับรุ่นของท่ีครอบหัวบอลท่ีระบุอยู่บนตัวเรือน เพราะรหัสนี้ต้องใช้ในการระบุรายการอะไหล่ 
การถอดท่ีครอบหัวบอล 
 ดึงยาง (จุดท่ี 1) ท่ีปิดทําน็อตท่ียึดตัวท่ีครอบหัวบอลกับแขนลากหรืออุปกรณ์เบรกกระแทกออก (จุดท่ี 2 และ 3) ไขน็อตยึดออก จุดท่ี 4  
 ดันตัวสลักตัวหลังออกด้วยเดือยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10มม (จุดท่ี 2) หลังจากนัน้ดันสลักตัวหน้าออก ท้ิงตัวเดือยเอาไว้เพ่ือล็อค

ตําแหน่งของรูร้อยของแขนลาก 
 เอาท่ีครอบหัวบอลออก 

ค่าขันทอร์ค 
ค่าขันทอร์คสําหรับน็อตทุกตัวบนท่ีครอบหัวบอลรุ่น AKS2000/2500/2700 คือ 100Nm 
สําหรับรุ่นอ่ืนๆ อ้างอิงตามตารางด้านล่าง 

รุ่นท่ีครอบหัวบอล ค่าขันทอร์ค (น็อต M12 เกรด 8.8) 
AL-KO 30 S 60 Nm 

AL-KO 60 S – 60 S/3 60 Nm 
AL-KO 90S – 90 S/3 70 Nm 

รุ่นอ่ืนๆท่ีไม่ได้ระบุด้านบน 86 Nm 
 

การติดต้ังท่ีครอบหัวบอล 
 สอดโครงของท่ีครอบหัวบอลเข้าไปในแขนลาก โดยให้รูยึดน็อตตรงกัน สอดสลักยึดเข้าไป

ในรูยึด แล้วใช้น็อตแป้นเกลียวล็อคตัวเองยึด 
 เช็คตัวกลไกลเบรคกระแทกโดยการดึงตัวแขนลากเข้าออก 

 
การถอดตัวบ่งชี้การล็อคของหัวบอล 
 ตัวบ่งชี้การล็อคของหัวบอล เม่ือถอดออกแล้วจะไม่สามารถใช้ได้อีก ต้องเปลี่ยนตัวใหม่

เท่านั้น 
 ใช้อุปกรณ์ดันตัวบ่งชี้การล็อคของหัวบอลเข้าไปด้านใน (จุดท่ี 1)  
 นําตัวบ่งชี้การล็อคของหัวบอลออกจากด้านใน 

การติดต้ังตัวบ่งชี้การล็อคของหัวบอล  
 ใส่ตัวบ่งชี้การล็อคของหัวบอลจากด้านใน  
 สวมท่ีครอบหัวบอลบนหัวบอล (จดุท่ี 1) และใช้อุปกรณ์ดันตัวบ่งชี้การล็อคเข้าจนพอดี 

(จุดท่ี 2) 
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องศาแกนหมุน 
 องศาในการหมุนแนวนอนไม่ควรเกิน +/- 20 องศา  
 องศาในการหมุนแนวตั้งไม่ควรเกิน +/- 25องศา 

ถ้าท่ีครอบหัวบอลหมุนเกินองศาท่ีกําหนด ส่วนประกอบอุปกรณ์ภายในจะได้รับแรงเกินพิกัดท่ีควร 
ซ่ึงหมายความว่าการทํางานของท่ีครอบหัวบอลอาจจะไม่มีประสิทธิภาพ พ้ืนท่ีด้านบนของท่ีครอบหัว
บอลไม่ควรจะมีอุปกรณ์อ่ืนๆมาขวางกั้น 
 

 

การยึดท่ีครอบหัวบอลกับแขนลาก 
การยึดท่ีครอบหัวบอลกับแขนลากของท่ีครอบหัวบอลแต่ละย่ีห้ออาจจะต่างกัน และมีท้ังแบบยึดด้านข้าง และด้านบน/ล่าง 
ในการยึดด้านข้างอย่างเดียว น็อตต้องขันผ่านแหวนบนแขนลาก 
ในการยึดด้านบนและด้านข้าง 
 ใส่น็อตจากด้านบนก่อน (จุดท่ี 1)  
 ใส่แหวนล็อคจากด้านล่าง (จุดท่ี 2)  
 ใส่น็อตแป้นเกลียวล็อคตัวเอง และขันท่ีค่าทอร์ด 86Nm 
 สําหรับรุ่น AKS2000/25000/2700 ค่าขันน็อตด้านข้างอยู่ท่ี 100Nm  

ท่ียึดท่ีครอบหัวบอลแต่ละรุ่นจะมีขนาดต่างกัน ข้ึนอยู่กับขนาดแขนลากท่ีใช้ ตารางด้านล่างระบุระยะและขนาดของรูยึด 

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ของแขนลาก (ขนาด A) 

การยึดติดต้ัง 
ระยะของรูยึด 

(ระยะ B) 
ระยะของรูยึด 

(ระยะ C) 

50มม ยึดด้านล่าง/บน 50มม 11มม 

35/40มม ยึดด้านล่าง/บน 54มม 11มม 

45/46มม 
ยึดด้านล่าง/บน 
และด้านข้าง 

40มม 18มม 

50/51มม 
ยึดด้านล่าง/บน 
และด้านข้าง 

40มม 18มม 
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ข้อควรระวังในการติดต้ังท่ีครอบหัวบอล 

ในการติดต้ังท่ีครอบหัวบอล 
 ท่ีครอบหัวบอลรุ่น AKS1300/2000/2500/2700 ควรจะใช้กับหัวบอลท่ีผ่านมาตรฐาน DIN74058 เท่านั้น เพราะจะให้องศาในการหมุน

ท่ี +/- 25องศา ได้ 
 ท่ีครอบหัวบอลรุ่น AKS1300/2000 ไม่สามารถใช้กับอุปกรณ์เบรกกระแทกท่ีให้องศาในการหมุนท่ีมากกว่า +/- 25องศา ได้ 
 ส่วนท้ายของรถลากจูงไม่ควรจะมีชิ้นส่วนท่ีย่ืนเกินออกมาอยู่บนหัวบอลหรือท่ีครอบหัวบอล 

ระยะห่างในการติดต้ังสําหรับรุ่น AKS2000/2500/2700  
 ระยะห่างจุดท่ี 1 ระหว่างมือจบัของท่ีครอบหัวบอลและจุดกึ่งกลางของแขนล่างต้องอยู่

ท่ี 50มม เป็นอย่างตํ่า 
 ระยะห่างจุดท่ี 2 ระหว่างหัวบอลและจุดท้ายสุดของรถลากจูงต้องอยู่ท่ี 65มม เป็น

อย่างตํ่า 
 ระยะห่างจุดท่ี 3 ควรต้องอยู่ท่ี 440มม เป็นอย่างตํ่า  
 ไม่ควรมีอุปกรณ์ใดๆกีดขวางมือจับภายใน 25มม ทุกๆทิศทาง  

 

สําหรับรุ่น AKS1300 ระยะท่ี 1 ควรอยู่ท่ี 100มม เป็นอย่างตํ่า 

สําหรับรุ่น AKS1300/2000/2500/2700 ระยะท่ี 1 ระหว่างจุดกึ่งกลางของหัวบอล และจุด
บนสุดของคัศซี cross member ควรอยู่ท่ี 60มม เป็นอย่างตํ่า เพ่ือองศาในการหมุนด้านข้างท่ี 
+/- 25 องศา 

 

 
 

 

 


