DRIVER

TECNOLOGIA
Nova Face. Novas possibilidades.

Trabalhar com algo tão resistente como ATI 425 Aerospace Titanium não é fácil, e é por isso que ninguém mais o faz. Mas
esta liga única, feita por uma única fundição em Pi�sburgh, é a chave para a criação de uma face de acionamento que
proporciona maior velocidade da bola em todos os pontos de contato.

Mais rápido no ar. Mais rápido no impacto.

A aerodinâmica aprimorada leva a uma velocidade adicional que você pode desviar no percurso com conﬁança. O TSi é
ajustado para ser rápido em suas mãos e parecer reto na possição à bola, com uma forma tão sa�sfatória quanto o som.

Estabilidade mul�dimensional

Os jogadores costumam equiparar “MOI alto” ao perdão do calcanhar, mas empregamos uma abordagem mais holís�ca
para o projeto de MOI. Nossa inércia também oferece mais velocidade e um alcance de spin mais estreito para cima e para
baixo na face, liberando você para atacar cada movimento.

Ajustabilidade TSi . Ajuste de desempenho ajustado

Os recursos de ajuste do TSi foram projetados para oferecer o máximo bene�cio para cada jogador. Con�nuamos a reﬁnar
as maneiras pelas quais um instalador pode ajustar o desempenho para garan�r que você obtenha o máximo de cada swing.
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LOFT
8°
9°
10.0°
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MÃO
RH
RH/LH
RH/LH
RH/LH

LIE
58.50°
58.50°
58.50°
58.50°

VOLUME
460cc
460cc
460cc
460cc

GRIP STANDARD
Golf Pride Tour Velvet 360° Gray Flat Cap

GRIP PREMIUM
Golf Pride Z-Grip

VARETAS STANDARD
Kuro Kage Black DC 5G SFW 50|55 (R2,R,S,X)

VARETAS PREMIUM
Tour AD DI 5|6|7|8 (R1,R,S,X)

Tensei AV Blue RAW SFW 55|65 (R2,R,S,X)

Tour AD IZ 5|6|7|8 (R1,R,S,X)

HZRDUS Smoke Black RDX 60|70 (5.5,6.0,6.5)

Tour AD XC 5|6|7|8 (R1,R,S,X)

Tensei AV White Raw 65|75 (S,X)

COMPRIMENTO H
45.5"
45.5"
45.5"
45.5"

COMPRIMENTO S
44.5"
44.5"
44.5"
44.5"

