TIEDÄ KIRJAIMESI. LYÖ MITTASI.
Paranneltu lavan progressiivinen painopiste, tarkemmin jyrsityt Spin Milled urat sekä kehittyneimmät ja samalla
Tour pelaajien hyväksymät pohjanmuodot. Uudet SM7 wedget tarjoavat maksimaalisen spinnin, kontrollin ja
tasaisuuden antaen lisää varmuutta jokaiseen lyöntiin.
Saatavana olevat loftit: 46° - 62° (RH / LH)
Saatavana olevat viimeistelyt: Tour Chrome, Brushed Steel ja Jet Black
Suositushinta: 159,00€ (teräs) / 179,00€ (grafiitti)
ENEMMÄN LUOTTAMUSTA. ALHAISEMMAT TULOKSET.
Tarkempi pituuskontrolli
Lavan progressiivinen painopiste antaa tarkan pituus- ja lentoratakontrollin. Tiedät tarkalleen kuinka pitkälle lyöt
jokaisella wedgellä.
Maksimaalinen spinni
Tarkemmin jyrsityt Spin Milled urat optimoivat spinnin määrän, antaen paremman kontrollin sekä tasaisuuden ja
enemmän varmuutta kaikkiin wedge lyönteihin.

Paras muokattavuus
Vokey wedget on Tour pelaajien käyttämiä, ja heillä on ollut suuri vaikutus pohjanmuotoihin. Tuloksena on mallisto,
joka auttaa kaikkia pelaajia lyömään lyöntejään monipuolisemmin kaikissa olosuhteissa.

PROGRESSIIVINEN LAVAN PAINOPISTE
Lavan painopiste (CG) vaihtelee eri loftien välillä,
riippuen bouncesta sekä pohjan muodosta.
Vokey SM7 wedgejen progressiivinen lavan painopiste
on optimoitu jokaiseen loftiin, bounceen ja pohjanmuotoon
parantaen pituuskontrollia, lyöntien hajontaa sekä tuntumaa
koko wedgesetin läpi.

SPIN MILLED URAT
Vokeyn Spin Milled urien jyrsintäprosessi on ainutlaatuinen
jokaisen viimeistelyn ja loftin kohdalla, jonka ansiosta saavutamme
terävimmät ja tasalaatuisimmat urien reunat. Vokey SM7 wedgeissä
urien välissä oleva lyöntipinta on jyrsitty yhdensuuntaiseksi, jonka
ansiosta urien reunat ovat tasalaatuisemmat ja tuottavat
maksimaalisen spinnin. SM7 wedgeissä uran leveys ja syvyys on
suunniteltu parantamaan eri loftien pelattavuutta.
46° - 54° asteisissa malleissa urat ovat kapeammat ja syvemmät,
kun taas 56° - 62° asteisissa malleissa urat ovat leveämmät.
Tuloksena on ensiluokkainen spinni ja kontrolli jokaiseen lyöntiin.

F-GRIND (Full Sole)
Suunniteltu ensisijaisesti täysiin lyönteihin ja suoraan lavan asentoon. Loftit
46° - 52° on saatavana ainoastaan tällä grindilla. F-Grind on saatavana myös
suuren bouncen wedgenä lofteissa 54° ja 56°, joka on samalla eniten käytetty
SW malli PGA Tourilla. Suuren bouncen ja pohjanmuodon ansiosta kyseessa
on erittäin anteeksiantava grind, joka sopii kaikille lyöntitekniikoille ja
alustoille.

S GRIND (Nimetty Steve Strickerin mukaan)
Suunniteltu Steve Strickerin antaman palautteen perusteella. S grind toimii
parhaiten suoralla lavan asennolla lyövälle pelaajalle, tarjoten hieman
enemmän muokattavuutta kuin F grind. Keskikorkean bouncen wedge, joka
sopii kaikille tekniikoille ja alustoille.

M-GRIND (Most Versatile / Most Playable)
Vokeyn suosikki. M grind on suunniteltu pelaajille, jotka lavan asentoa
muokkaamalla (avaamalla / sulkemalla) saavat lyötyä eri lyöntejä griinien
ympäristössä. Pienen bouncen wedge, joka sopii paremmin pyyhkäisevään
tekniikkaan (Slider) sekä kovempiin / neutraaleihin olosuhteisiin.

D GRIND
Korkean bouncen wedge, jossa yhdistyy anteeksiantavuus sekä M grindin
muokattavuus. Korkean bouncen ja pohjanmuodon ansiosta D grind sopii kaikille
tekniikoille ja alustoille.

K GRIND (Nimetty Tom Kite:n mukaan)
Malliston korkeimman bouncen wedge. K grind on ultimaattinen bunkkerimaila
ja siinä samalla anteeksiantavin vaihtoehto kaikkiin lyönteihin. Suuren bouncen
wedge, joka sopii paremmin jyrkempään lyöntitekniikkaan (Digger) sekä
pehmeisiin olosuhteisiin.

L GRIND (Lefty)
Alhaisen bouncen wedge, joka tarjoaa eniten muokattavuutta griinien
ympäristössä, mutta on samalla linjaston vähiten anteeksiantava malli.
Suunniteltu ensisijaisesti taitaville wegde pelaajille, joiden tekniikka on
pyyhkäisevä (Slider), sekä koviin olosuhteisiin.

