
 

 

TaylorMade Golf Company kompletterar M-serien med 
lanseringen av M2 

 

M2 har samma multi-materiella konstruktioner som M1 och levererar maximal 
längd och förlåtande effekt  

 
BASINGSTOKE, HANTS. (25 januari 2016) – Efter den enorma framgången med M1 
presenterade i dag TaylorMade, tillverkaren av golfens mest populära driver, M2-linjen 
med drivers, fairways och Rescue-klubbor som tillsammans kompletterar M-serien. I M2 
har ingenjörerna använt samma egenutvecklade multi-materiella kombination, bland 
annat den sjulagriga kolkompositkronan som finns i M1, för att utveckla en linje av 
produkter som levererar två mycket eftertraktade prestandafördelar: längd och 
förlåtande egenskaper.   
 

 
 
I likhet med M1 levererar M2 mer prestanda till spelare på alla nivåer genom att använda 
en multi-materiell konstruktion (driver och fairway). Redan från början har det viktigaste 
med M2-linjen varit att leverera maximal förlåtande effekt utan att offra längd. 
TaylorMade har uppnått detta genom att utnyttja viktbesparingar från kolkronan och 
omdistribuera vikten till klubbans sula, vilket ger en låg center of gravity som ligger något 
längre bak. Detta uppfyller många golfares önskan om längd och förlåtande egenskaper 
– utan kompromisser. Resultatet är en serie klubbor som levererar heta bollbanor med 
massiva sweetspots och maximalt förlåtande effekt. 
 

Multi-materiella konstruktioner (driver) 
 
I likhet med kompositionen i M1 har användningen av TaylorMades kolkompositkrona 
lett till en avsevärd minskning i total kronvikt, och därmed har ingenjörerna kunnat sänka 
klubbans CG avsevärt. Den totala viktbesparingen på 5 g skapar ett drömscenario för 
ingenjörer och ger dem tillräckligt stor viktbesparing för att kunna generera en 



 

 

enastående het bollbana med maximerade förlåtande egenskaper. Viktbesparingarna i 
M1 användes för att utveckla företagets revolutionerande T-Tracksystem, men i M2-
drivern har kombinationen av kolkronan och titangjutningsteknologin gjort det möjligt för 
ingenjörerna att flytta klubbans CG till en position som ger både hastighet och förlåtande 
egenskaper. 
 

   
 
 

Sweetspot och bollhastighetsskydd 
 

Eftersom förlåtande egenskaper var en prioritet i utvecklandet av M2 fokuserade 
TaylorMades ingenjörer på tre viktiga prestandaegenskaper som ger 
bollhastighetsskydd vid slag från mitten av träffytan: Inverted Cone-teknik (ICT), en 
omdesignad Speed Pocket och ett högre MOI-värde. 
 
I M2-drivern används Inverted Cone-teknik för att öka storleken på träffytans high-COR-
område. ICT fungerar bättre med en tunnare träffyta, vilket skulle innebära ett COR-
värde som ligger över den tillåtna gränsen på träffytans mitt om hela träffytant var lika 
tjock. Med hjälp av Inverted Cone-teknik tar man emellertid ner mittdelens värde till den 
tillåtna gränsen, samtidigt som man behåller det högre COR-värdet på träffytans 



 

 

 häl- och tåområden. 
 
M2 har även en omdesignad Speed Pocket. Det ger större bladflexibilitet än med en 
traditionell, stelare förening. Mer flexibilitet innebär större energiöverföring vid slag med 
träffytans nedre del och därmed mer bollhastighetsskydd. 
 
Slutligen har center of gravity på M2-drivern placerats lågt och något längre bak på 
klubbhuvudet. M2 har ett av de högsta MOI-värdena bland alla de klubbor TaylorMade 
tillverkat. Det högre MOI-värdet förhindrar vridning i träffögonblicket, vilket ger längre 
och rakar bollbanor vid felriktade slag.  

 
Designestetik 

 
Precis som M1 är M2 designat med en klassisk klubbhuvudsform och snabb, aggressiv 
estetik där det svarta kolet möter det vita titanet. Designen passar de bättre spelarnas 
blick vid slag, men ger alla golfare hög prestanda med maximal aerodynamik och träffyta 
samt en låg center of gravity. De strukturella förändringarna i klubbhuvudets design 
inkluderar en lägre främre träffyta som fortfarande har den traditionella rundade 
träffyteformen vid slag, samt en högre främre krona och lutande bakre kronsektion för att 
placera center of gravity så lågt som möjligt utan att offra de aerodynamiska fördelarna. 
 

Anpassning 
 
M2-driverns loft sleeve med 12 positioner ger upp till fyra graders loftjustering. Utöver de 
lagerhållna Fujikura Pro-skaften i S, X, R eller L, kommer TaylorMade att erbjuda över 
23 ytterligare förstklassiga, anpassade skaftalternativ utan extra kostnad.  
 

Tillgänglighet och prissättning 
 
Tillgängliga den 19 februari till ett pris av 3,999 SEK. M2-drivern är tillgänglig i 
loftalternativen 9,5°, 10,5° och 12° för herr och dam, i både höger- och 
vänsterhandsmodeller.  
 

M2 Fairway 
 
Precis som på M2-drivern ger den multi-materiella kolkronan på M2-fairwayen en 
viktbesparing på 5 g, vilket i sin tur ger en extremt låg CG. Den grunda huvuddesignen 
levererar mångsidig spelbarhet från tee och fairway. En ny, flöjtlik hoseldesign ger bättre 
ljud och känsla utan att äventyra längden. Varenda detalj på M2-fairwayen är utvecklad 
för dominerande prestanda, vilket ger exceptionell längd, ett överlägset utseende och 
enastående känsla. 
 



 

 

 
 
 
 
 

Omdesignad Speed Pocket  
 
2012 omdefinierade TaylorMade metalwood-kategorin och förändrade branschen med 
lanseringen av RocketBallz och skapandet av den allra första Speed Pocket. Sedan 
dess har företagets ingenjörer arbetat outtröttligt med att skapa längre, snabbare och 
mer förlåtande produkter. De har tagit allt de lärt sig från framgången med den bäst 
säljande fairway-modellen i företagets historia och förbättrat den för att designa och 
utveckla en produkt som är bevisbart bättre på alla sätt.  
 
En ny, fullständigt omdesignad Speed Pocket ökar flexibiliteten på träffytans lägre del 
avsevärt. Det är den mest flexibla Speed Pocket som företaget någonsin designat. Den 
högre flexibiliteten på träffytans lägre del innebär ett högre COR-värde, vilket i sin tur 
innebär en snabbare bollhastighet för slag från träffytans lägre del. Det är först och 
främst genom att skapa mer flexibilitet i Speed Pocket som man kan uppnå detta. 
 

Tillgänglighet, prissättning och anpassning 

 
Tillgängliga den 19 februari till ett pris av 2,499 SEK. M2-fairwayen erbjuds i fem 
loftalternativ – 15˚, 16,5˚, 18˚ (höger och vänster) samt 21˚ och 24˚ (endast höger), 
utrustade med ett TaylorMade Reax-skaft 65 (S, X), 55 (R, M) eller 45 (L). 

 

M2 Rescue 
 
M2 Rescue har mycket av TaylorMades fairway wood-DNA i sig, och den är designad 
för enkla utslag och maximal längd från var som helst på banan. Den omdesignade 
Speed Pocket med öppen kanal skapar en stor sweetspot för maximal längd och 
förlåtande effekt med låg spinn, och den låga center of gravity levererar en het bollbana 
för längre, jämnare slag. Den låga profilens form är mycket lik formen på en fairway 
wood, vilket ger en mer förtroendeingivande och användarvänlig produkt.  
 



 

 

  
 
 

Tillgänglighet, prissättning och anpassning 
 
Också tillgänglig den 19 februari till ett pris av 1,999 SEK. M2 Rescue erbjuds i fyra 
loftalternativ: 19°, 22°, (höger och vänster) 25° och 28° (endast höger) är utrustade med 
ett TaylorMade Reax-skaft 75 (S), 65 (R), 55 (M) eller 45 (L). 
 
 
"I M2-linjen använder vi vår nya avancerade multi-materiella konstruktion och bryter 
ännu en prestandabarriär. Även den här linjen levererar den heta bollbana som 
TaylorMade är kända för, samtidigt som den har banbrytande förlåtande egenskaper”, 
sa Brian Bazzel, TaylorMades Senior Director of Product Creation. "Med hela M2-linjen 
ger vi golfare vad de vill ha och behöver: längd, bollbana och förlåtande egenskaper." 

 
Du hittar mer information på TaylorMadeGolf.com.  
 
*Påståendet om att det är golfens mest populära driver är baserat på vinster under 2015 och användning på tourerna PGA, 
European, Japan Golf, Web.com, Champions och LPGA, enligt rapportering av Darrell Survey Co. och Sports Marketing Surveys, Inc.  

 
 

http://www.taylormadegolf.com/

