DRIVER

CONSTRUÇÃO DO DRIVER REINVENTADA

CARACTERÍSTICAS:
• NOVA CONSTRUÇÃO DE ANEL FORJADO
• GERADOR DE INÉRCIA SIM
• SPEED INJECTED ™ TWIST FACE ™
• THRU-SLOT SPEED POCKET ™T
• CONTRAPESO DE MASSA DIVIDIDA
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DRIVER

CARACTERÍSTICAS

BENEFÍCIO

Nova Construção de Anel Forjado

A construção do anel forjado é a chave que abre uma nova dimensão em distância e permisividade. Forjado em
um alumínio ligeiro e altamente resistente que terá sido polido numa forma exata,une um peso masivo
traseiro, uma sola e coroa toda de carbono, e uma nova face polida com forma de copa por baixo. Criação de
um driver projetado para maior estabilidade e permisividade, proporcionando aos golfistas a confiança para
realizar qualquer tacada desde o tee

Gerador de Inércia SIM

O Gerador de Inércia assimétrico está projetado paraproporcionar velocidade da cabeça do taco mais rápidas
através de um avançada análise de geométrico e aerodinâmicas. Uma sola ligeira toda de carbono permite a
redistribuição da massa para um Centro de Gravidade mais profundo e uma permisividade melhorada

Speed Injected ™ TWIST FACE ™

Melhora a velocidade da bola, calibrando cada cabeça para o limite do limite da velocidade legal com uma
curvatura correctiva da face que também protege contra as tacadas descentradas em direcção ao calcanhar e a
ponta

Thru-Slot Speed Pocket™

Nosso design Speed Pocket ™ mais flexível, projetado para maximizar a velocidade da bola e
produzir uma permisividade adicional em tacadas desde a parte baixa da face

Contrapeso de Massa Dividida

Desenhado para melhorar a permisividade, enquanto permite que os pesos sejam
definidos com precisão durante a montagem personalizada

LANÇAMENTO E SPIN

EFEITO DE VOO

Lançamento médio e Spin baixo

Neutro

TACO

LOFT

MÃO

LIE

VOLUME

COMPRIMENTO

SWINGWEIGHT

Driver SIM2

8.0°

RH

56-60°

460cc

45.75"

D5

Driver SIM2

9.0°

RH/LH

56-60°

460cc

45.75"

D5

Driver SIM2

10.5°

RH/LH

56-60°

460cc

45.75"

D5

GRIP (HOMENS)

Golf Pride Z-Grip 47g 0.600 (Preto/Cinza) Round

VARETA(MID FLIGHT)

VARETA (LOW FLIGHT)

Mitsubishi Tensei AV Raw Blue 60 (R, S, X)

Project X HZRDUS Smoke RDX Black 70 (6.0, 6.5)
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