
Pu er
Nos três novos pu ers G Le2 (Anser, Shea e Echo), uma inserção facial Pebax de dureza dupla -
projetada com tecnologia de rosto TR - fornece uma camada macia para precisão e sensação
de impacto aprimorada e uma camada mais me para controle e consistência em tacadas de
cada distância. Um eixo ajustável fácil de usar permite o autoajuste para comprimentos entre
31 "e 35". Um novo grip de tamanho médio PP59 mais macio melhora a sensação e o conforto.

G Le 2 DESIGN COM ESTILO

Ferros
Precisos e complacentes com um peso geral mais leve, os ferros G Le2 u zam a tecnologia
COR-Eye com um corte inferior profundo no trilho superior para aumentar a xão facial para
mais velocidade da bola e altura máxima. O peso na ponta de tungstênio ajuda a aumentar o
MOI em 10% para maior perdão e um emblema de cavidade co-moldado garante uma
sensação e som agradáveis. 

Driver
Um rosto T9S + no e forjado é o mizado para velocidades de swing femininas para aumentar
a xão para mais velocidade da bola e melhores condições de lançamento.
A cabeça redonda de 460 cc tem formato aerodinâmico para promover uma velocidade mais
rápida da cabeça do taco. A ponderação de inclinação interna ajuda com o spin da direita para
a esquerda para vôos mais retos da bola. 

Híbridos
Um rosto CarTec Custom 455 mais no e mais quente e um taco mais leve geram velocidades
de bola mais rápidas, enquanto um Centro de Gravidade mais baixo e profundo ajuda a
aumentar o MOI para lançar a bola alto com maior perdão. A adição de um híbrido 7
expande as opções de ajuste para mulheres que preferem a tecnologia de um híbrido em vez
de um ferro. 

Madeiras
Uma das ligas mais fortes do mundo e comumente usada na indústria aeroespacial, o uso de
aço maraging C300 na face forjada das madeiras de fairway G Le2 oferece mais xibilidade
para velocidades de bola mais rápidas que lançam os cada vez mais longe. 

Saco  de Golfe Traverse
Nos vibrantes e atraentes tons de cinza granada e urze da família G Le2, o saco de golfe
Traverse elegante, no e manobrável mantém os tacos protegidos com um topo de 14
divisórias, dois grandes bolsos de roupas e tem uma alça de passagem para o trolley e manter
todos os 10 bolsos acessíveis.
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TACO MÃO LOFT LIE COMPRIMENTO SWINGWEIGHT
Driver RH/LH 11.5° 58.50° 44 3/4"3/4 C2
Madeira 3 RH/LH 19.0° 56.3° 42 1/2"1/2 C1
Madeira 5 RH/LH 22.0° 56.8° 42" C1
Madeira 7 RH/LH 26.0° 57.3° 41 1/2"1/2 C1
Madeira 9 RH/LH 30.0° 57.8° 41" C1
Híbrido 4 RH/LH 22.0° 59.0° 39" C0
Híbrido 5 RH/LH 26.0° 59.5° 38 1/2"1/2 C0
Híbrido 6 RH/LH 30.0° 60.0° 38" C0
Híbrido 6 RH/LH 34.0° 60.5° 37 1/2"1/2 C0
Hierro 6 RH/LH 27.0° 61.1° 37 1/8"1/8 C1
Hierro 7 RH/LH 30.5° 62.0° 36 1/2"1/2 C2
Hierro 8 RH/LH 35.0° 62.8° 36" C2
Hierro 9 RH/LH 40.0° 63.5° 35 1/2"1/2 C2.5
PW RH/LH 45.0° 64.1° 35" C4
UW RH/LH 50.5° 64.1° 35" C5
SW RH/LH 56.0° 64.6° 34 1/2"1/2 C6

Anser Echo Shea
Tipo de Pu er Blade Mallet Mid Mallet
Comprimentos 31" - 35" 31" - 35" 31" - 35"
Peso da cabeça 345 g 360 g 350 g
Tipo de Pancada Arco Ligeiro Arco Ligeiro, Direto Arco Forte
Lie 20° ± 4° 20° ± 2° 20° ± 4°

PING ULT240F (Ultra Lite, Lite)

Garnet 360 Tour Velvet

GRIPS

PUTTERS

Caracterí cas dos Pu ers

VARETAS

Golf Pride 360 Tour Velvet

Anser Echo Shea


