
PRODI G JUNIOR

Pu er
Inspirado no modelo Voss, este taco de 320 gramas altamente tolerante tem uma cavidade da largura
de uma bola para ajudar no foco e auxiliares de alinhamento adicionais para auxiliar na mira.

OS MELHORES CONJUNTOS DE GOLFE JUNIORES DO PLANETA!
Os conjuntos Juniores Prodi G oferecem a mesma tecnologia dos conjuntos para adultos, projetados para jogadores de golfe 

dos 7 aos 13 anos e entre 1,34 m a 1,57 m.

Wedges
Com o es o dos wedges Glide 2.0 para o mizar a rotação e o controle em torno dos greens, o leve aço 
inoxidável 17-4 52 ° e 56 ° tem uma inserção de elastômero para um toque macio.

Driver
Os juniores podem adicionar 15 jardas desde o tee sobre o driver junior mais vendido com este driver
de tânio de 460 cc mais tolerante e aerodinâmico. Ele oferece turbuladores de coroa de indução de
velocidade, o perdão da tecnologia de libélula e um eixo de gra te leve para ajudar a gerar energia.

Madeira
A madeira do fairway 22 ° tem uma face na de aço inoxidável 17-4 mecanizado e é fácil de ajustar
para aumentar a velocidade e distância do fairway ou do tee.

Híbrido
Uma face de aço inoxidável 17-4 mecanizado fornece velocidade e distância híbrida de 27 °, e o lo
o mizado e a colocação do Centro de Gravidade  produzem resultados consistentemente altos e retos.

Ferrros
17-4 cabeças de aço inoxidável (6-PW)tem um peso de perímetro para perdoar e um inserto de
elastômero garanteum impacto suave. As con urações de lo o mizadas ajudam a lançar a bola alto,
longe e reto.
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TACO LOFT
COMPRIMENTO

MÍNIMO
COMPRIMENTO

PADRÃO
COMPRIMENTO

MÁXIMO
Driver 15° 90.80 cm 100.33 cm 105.41 cm
Madeira 5 22° 86,36 cm 95.88 cm 103.50 cm
Híbrido 5 27° 82.55 cm 92.07 cm 99.69 cm
Ferro 6 32° 80.32 cm 86.67 cm 93.02 cm
Ferro 7 35° 78.74 cm 85.09 cm 91.44 cm
Ferro 8 39° 77.47 cm 83.82 cm 90.17 cm
Ferro 9 43° 76.83 cm 83.18 cm 89.53 cm
PW 47° 76.20 cm 82.55 cm 88.90 cm
UW 52° 76.20 cm 82.55 cm 88.90 cm
SW 56° 76.20 cm 81.91 cm 88.26 cm
Pu er 3° 68.58 cm 74.93 cm 81.28 cm

1,32 m  a 1,42 m = Regular Flex 1,45 m a 1,60 m = S  Fex

Saco de Golfe Hoofer Prodi G de 34 polegadas 
O saco de golfe de 86,36 cm de altura é um bom ajuste para jogadores de golfe de 1,44 m a 1,57 m. Ele
pesa apenas 1,60 Kg, tem quatro bolsos, alças acolchoadas de fácil ajuste e uma parte superior de
quatro vias.

Saco de Golfe Hoofer Prodi G de 30 polegadas
O saco de golfe leve de 76,20 cm de altura pesa apenas 1,36 Kg. e é projetado para jogadores de golfe
de aproximadamente 1,34 m a 1,44 m. Possui quatro bolsos, alças acolchoadas de fácil ajuste e uma
parte superior de quatro posições.

TABELA DE CÓDIGOS DE CORES JUNIOR

VARETAS RECOMENDADAS


