
CARACTERÍSTICAS BENEFÍCIOS

60XCARBON  
TWISTFACE

Vinte anos de desenvolvimento marcam o fim da era do titânio. O 
novo 60X CarbonTwist Face é 44% mais leve que uma facede titânio 
equivalente, além de ser 11% maior que o Driver SIM2 e o SIM2 Max
e quase 20% maior que o Driver SIM de 2020. Sessenta camadas de 
fibra de carbono foram estrategicamente projetadaspara otimizara 
transferência de energia para fornecer velocidades de bola rápidas em 
uma grande área, resultando em distância e perdão ideais.

COBERTURA
NANOTEXTURA

O 60X CarbonTwist Face é envolto por uma cobertura de poliuretano, 
apresentando uma nova e revolucionária tecnologia de nanotextura. A cobertura 
de nanotexturaé usada para ajustar o lançamento e a rotação para otimizara 
distância total, independentemente das condições de jogo.

GERADOR DE INÉRCIA 
ASIMÉTRICO

O Gerador de Inércia continua sendo a fonte fundamental de propriedades 
aerodinâmicas refinadas. O resultado é uma forma de cabeça escorregadia e 
rápida que ajuda na geração de velocidade de swing no downswingpara 
golfistas em todos os níveis.

PESO DESLIZANTE A economia de peso do 60x CarbonTwist Face permitiu o uso de um peso deslizante 
de 10g. Ele é projetadopara ajudar os golfistas a controlar a forma da tacada, 
deslocando a massa na sola para criar o voo de bola desejado.

THRU-SLOT  
SPEEDPOCKET

Nosso design Speed Pocket™mais flexível, projetadopara maximizar a velocidade da 
bola eproduzir perdão adicional em pancadas desde a parte baixa da face.

DRIVER LOFT MÃO LIE VOLUME COMPRIMENTO SW

Stealth Plus+Driver 8.0° RH 56°-60° 460cc 45.75" D4/D5

Stealth Plus+Driver 9.0° RH/LH 56°-60° 460cc 45.75" D4/D5

Stealth Plus+Driver 10.5° RH/LH 56°-60° 460cc 45.75" D4/D5

VARETA (VOO MÉDIO) VARETA (VOO BAIXO)

Project X Hzrdus Smoke Red RDX 60  
(X/6.5, S/6.0,R/5.5) Mitsubishi Kai’li White 60 (X,S)

GRIP

Lamkin Crossline Blk/Red 50g 0.600Round

LANÇAMENTO E SPIN VOO DE BOLA

Lançamento Médio e Spin Baixo Neutro

Opções personalizadas disponíveis. Os pontos de swingweightmarcados representam unicamente as configurações de fabrica em stock. 
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