
Euro Pen Kits Instruksjon 
NØDVENDIG UTSTYR: 

• 7mm lang mandrel
• 7mm bor
• 3 stk pen bushings RZ-BP9#-BU
• emneavretter.

• To-komponent epoksy lim.
• Emne bør være minimum 15x15mm(20x20mm)

KLARGJØRING AV EMNE: 
• Mål tuben og kutt emne 3-4mm lenger enn tuben, dette for å kunne avrette riktig senere.
• Bor et 7mm hull gjennom emne I lengderettning..

• Ta lim på trekvart av tuben og før denne ned I hullet samtidig som man vrir den
rundt. 
• Ta lim på den siste delen av tube og før den ned hullet med et egnet verktøy.

• Når limet har tørket så bruker man en penneavretter for å fjerne lim samt overflødig på emne.
Vær forsiktig så tuben ikke blir ødelagt.

DREIING AV EMNE: 
Plasser emne, bushinger I henhold til tegning på mandrell.Bruk gjerne de bushinger som følger 
med mandrell på hver side av bushinger til europen for å få litt mellomrom  . 
Husk å ta ut centerband fra pennesett og sett dette inn på centerbushing. 
Kan lønne seg å feste centerband med en liten teipbit,når man begynner å dreie så skal 
centerband være mot toppdelen av emne.Vær forsiktig så dreiejern ikke skader centerband fordi 
det skal jo brukes på penn senere ved sammensetting av penn. 
Når man dreier emner så skal man dreie nøye ned til samme diameter på hver side av bushing. 
Dette for at emnet skal passe riktig inn I penn. 
Pass også på der hvor toppklips skal monteres så ikke emnet blir for tykt øverst, da vil klips bli 
defekt 



 

 

KUTTE SNITT FOR CENTERBAND PÅ EMNE: 
 

Når man skal kutte innsnittet for centerband på emne så drar man centerband til høyre 
nedere del og fester det med en liten teipbit, bruk stikkstål og lag et rett snitt inn på ca 
5,5mm I lengderettingen.snittet skal være på høyde med bushing og må ikke ta snittet for 
langt inn da man ødelegger tube nog centerband vil ikke feste seg.sjekk at centerband 
passer ordentlig inn før man gjør ferdig penne emne. 
 
 
 
   

 
 

SETTE SAMMEN PENN 
• Legg ut deler I henhold til diagram C 

           Bruk riktig pressverktøy for å sette sammen deler, ikke press for hardt da emne kan gå istykker 
• Press inn utstyr først på øvre og nedre del 

        Bruk gjerne litt lim når centerband blir satt på. 

 Press vrimekanismen inn ca 20,5 mm og test med refilldelen av penn slik at man ser at penntupp     
kommer med riktig lengde ut. Man vrir på pennemekanismen for å få dette til 
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