A CONFIANÇA QUE PODES SENTIR
Pesos laterais de Aço
de 28g

ALINHAMENTO DE 3 PONTOS TRUE PATH™

Quadro de
alumínio leve

INSERÇÃO CO-MOLDADA

Tungstênio Pesado
Pesos traseiros

CARACTERISTICAS

BBENEFÍCIOS
ENEFICIO

Vareta FlutedFeel™

Vareta de putter de nova engenharia con uma secção mais macia situada a 5” da inserção, desenhada intencionalmente
para melhorar a sensação aumentar a estabilidadey diminuir a despersão.

Alinhamento White TruePath™

A ciência do branco. O branco é a cor mais reflexiva, o que permite ao olho humano ver claramente o
caminho da bola. O novo formato de design branco permite que os jogadores de golfe usem a parte frontal
da face para alinhamento e os dois trilhos / pontos para centralizar a bola de golfe.

Novo design multimaterial

O uso de uma combinação de vários materiais como tungstênio pesado nos pesos traseiros cria um Centro de Gravidade
profundo para melhor controle de distância. Alumínio leve e composto criam melhores vantagens de desempenho ao
redor a circunferência da cabeça. O aço pesado é estrategicamente co-moldado na estrutura das áreas do heel e do toe
para estabilidade ideal

Nova insercção PURE ROLL²
co-moldada

Primeira inserção co-moldeada fabricada en Uretano TPU branco con barras de aluminio prateadas conunm ângulo
de 45°, desenhado para produzir características de mejor roll e sensação

Alinhamento de 3 pontos

Três pontos formam um padrão distinguível que é facilmente rastreado a olho nu, auxiliando no alinhamento e no
caminho ao mesmo tempo em que oferece uma estética premium

Forma da Cabeça

Design de cabeça um pouco mais aerodinâmico que apresenta linhas “mais suaves” e uma parte traseira mais
arredondada. O tamanho da cabeça Spider EX é um pouco maior 3,5 mm (heel ao toe) e 2,7 mm (da frente
para trás) do que o Spider X.

Pesos traseiros de tungsténio

Pesos traseiros de tungsténio de 20g, 25g 2 30g (2 por cabeça) suportam o Centro de Gravidade profundo e estabilidade

Pesos laterais de aço

Pesos de 28g (2 por marco/56g) de aço estratégicamente colocados em torno da circunferência do marco leve para
aumentar o MOI
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TaylorMade Fluted FeelTM

GRIP
GRIP

Super Stroke GTR 1.0 (Cinza/Preto/Branco)
Super Stroke GTR 1.0(Cinza/Preto/Vermelho/Branco)

