
 

 

Golfföretaget TaylorMade lanserar M2-järn 

 
Utformade för att ge golfare distans och höjd med fokus på  

längd, hög bollbana, ljud och känsla  
  

Basingstoke, HANTS. (25 januari 2016) – TaylorMade Golf, branschens ledare inom 
järninnovation, presenterade i dag sina M2-järn. De är ett förkroppsligande av företagets 
strävan att utrusta golfare med både maximal längd och spelbarhet i ett spelförbättrande 
järn. M2-järnet är utformat för golfare som drar fördel av ett järn som prioriterar både 
längd och bollbana, samtidigt som den ger en fantastisk förlåtande effekt och känsla – 
det är utformat för fullständig spelprestation. Genom att tänja på innovationsgränserna 
har ingenjörerna bakom M2 skapat en dominerande blandning av längd, bollbana, 
utseende, ljud och känsla som kommer att ge många golfare en prestanda de inte visste 
att de saknade.  
 

Tar längden till nya höjder 

 
När de skapade M2-järnen använde ingenjörerna många innovativa funktioner, inklusive 
en ny egenutvecklad flöjtlik hosel, 360°-skärning, Inverted Cone-teknik (ICT), ett nytt 3D-
inlägg och företagets patenterade Speed Pocket-teknologi.  
 

 
 
Det finns en stor mängd massa i hoseln på alla järn. För att placera Centre of Gravity 
lågt på sina M2-järn använde TaylorMades ingenjörer en ny flöjtlik hosel-design för att 
frigöra massa från hoseln och omfördela den längre ner och bak i klubbhuvudet. M2-
järnet har även en avancerad topplinjekonstruktion – en 360°-skärning som ökar 
storleken på träffytan utan stöd och sänker Centre of Gravity – vilket skapar en kanvas 
som lämpar sig för en unik kombination av hög bollhastighet, optimerad utslagsvinkel 
och spinnhastighet, vilket i sin tur ger exceptionell längd och hög bollbana. Denna 
teknologi har gett oss ett järn som slår betydligt längre än konkurrenternas järn. M2 slår 
Callaways XR-järn med 4,6 meter samtidigt som den behåller en högre bollbana.* 
 
 

 



 

 

Medan den flöjtliknande hoseln och 360°-skärningen ger längd, uppnås hastighet och 
högre bollbana genom man att inkorporerat en nydesignad Speed Pocket och en tunn 
träffyta med Inverted Cone-teknik. Speed Pocket användes för första gången 2012 i 
RocketBladez-järnen. Det är en av TaylorMades mest revolutionerande teknologier och 
är utvecklad för att öka utslagsvinkeln och bollhastigheten samtidigt som den ger större 
förlåtande effekt vid slag längre ner på ytan. 
 

 
 

Engelska Översättning 
Thick-Thin Fluid Hosel Tjock-tunn flöjtlik hosel 
360” Undercut 360°-skärning 
V-Shaped Badge V-format inlägg 
Thin Face with inverted Cone Tunn träffyta med Inverted Cone-teknik 
Speed Pocket Speed Pocket 
 
I våra M2-järn hanteras ljud och känsla med ett 3D-inlägg – en stor utmaningen i ett järn 
som producerar så hög bollhastighet – som har multi-materiella V-formade stöd för att 
förbättra ljud och egenskaper och dämpa oönskade vibrationer. För att uppnå detta 
utformades inlägget på ett sätt som gör det extremt styvt utan att hämma 
bollhastigheten, en balansakt som TaylorMades ingenjörer hanterade perfekt. 
 
Tillsammans tänjer dessa produktinnovationer på gränserna för järns längdprestanda för 
att ge golfare fantastisk längd och hög bollbana i en produkt som har potentialen att föra 
dagens distansjärn ett stort steg framåt i utvecklingen.  
 
"Materialen och teknologierna som används i vårt M2-järn gjorde det möjligt för oss att 
kombinera metalwood-liknande utslagsförhållanden med exceptionell slaghöjd och 
fantastisk kontroll och känsla," sa Tomo Bystedt, Director of Iron Product Creation. "I M2 
har vi uppnått så hög längd och imponerande bollbana att det till och med förvånar oss 
som utvecklade det." 
 
 
 



 

 

Prissättning och tillgänglighet 
Tillgängliga i detaljhandeln den 19 februari. M2-järnen (7,499SEK stål; 8,999SEK grafit  
– priser för ett set med 7 järn) kommer att erbjudas i 4-järn till PW, och även AW, SW 
och LW är tillgängliga. Spelare kan välja mellan REAX 88 High Launch stålskaft (S, R) 
eller M2 REAX grafiskaft (45/L, 55/M, 65/R eller 75/S) utöver många andra anpassade 
skaftalternativ. 
 
 

M2 Tour 
Utöver M2 presenterade TaylorMade även M2 Tour-järnet, ett distansjärn som utformats 
med en mer kompakt form för spelare som vill ha längd med mer spelbarhet. M2 Tour 
har mycket av M2-järnets teknologi och ligger på gränsen mellan ett distansjärn och ett 
spelarjärn. Prestandan och designen som kommer att uppskattas av en mängd olika 
spelartyper som vill ha längdfördelar. Med M2 Tour var längd definitivt en prioritet, men 
inte den enda. Storlek, form, offset, topplinjens tjocklek, sulans bredd, ljud och känsla 
undersöktes alla mycket noga för att vi skulle kunna garantera en idealisk blandning av 
längd och spelbarhet i ett mer kompakt paket. M2 Tour kommer att bli en favorit bland 
många spelar som vill ha prestandan hos ett spelförbättrande distansjärn, men även det 
utseende och den spelbarhet som ett spelarjärn ger. 
 
 
Prissättning och tillgänglighet 
Tillgängliga i detaljhandeln den 15 mars. M2 Tour-järn (8,999SEK) – set med 7 järn) 
kommer att erbjudas i 3-järn till PW, och även AW och SW finns tillgängliga. Det 
lagerhållna skaftet är True Temper XP95-stålskaftet samt många andra anpassade 
skaftalternativ. 
 

För mer information, besök TaylorMadeGolf.com. 

 
Påståenden om längd bygger på robottestning med ett 7-järn och en Tour-spelares 
klubbhuvudhastighet. De varumärken som nämns i texten är respektive ägares 
immateriella egendom. 
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