
Pressrelease
2019-11-18

Step into the Speedzone – Irons
I morgon presenterar Cobra sin största nyhet för 2020 – Cobra Speedzone. En komplett familj med driver,
fairway woods, hybdrider, järnklubbor och wedgar, alla byggda för maximal fart och längd. Här är allt du
behöver veta om järnklubborna.

Vill du göra en järnklubba mer förlåtande och att den ska generera längre slag finns det bara en väg att gå – gör den lite större.
Cobra gjorde så redan i år med F9 Speedback och succén är ett faktum. Golfarna älskade längden, hur förlåtande den var och den
mjuka känslan. De älskade den så mycket att den blev Sveriges mest sålda järnklubba första halvåret i år.

Speedzone Irons har behållit samma form och samma tankar som årets F9 Speedback, men självklart finns det många förbättringar
som ska lyfta spelet ytterligare för alla golfare. Största nyheten är att de långa järnen, 4–7, har fått en kolfibertopp för att ta bort vikt
upptill och istället placera den i sulan för att skapa en bättre utgångsvinkel och längre slag. Det är samma tanke som med
kolfibertoppen i drivers, och Cobra är först ut med den lösningen på järnklubbor.

Vikten är flyttad än mer ut åt sidorna samt lågt ner och långt bak för att göra klubban förlåtande samt ge en högre launch. Träffytan
PWRSHELL har finjusterats för att bli ännu bättre vid träffar utanför sweetspot, och dessutom har Speed Channel på undersidan
gjorts bredare för att träffytan ska kunna flexa mer vid låga träffar.

Speedzone Irons finns självklart även som One Length. Där har alla järnklubbor samma längd som en traditionell järnsjua (37,5"),
och fördelen med det är att det blir en och samma sving med alla järnklubbor. För att klubborna ändå ska leverera 8–15 meter
mellan två klubbor har det olika skaft, lie, skåror och tyngdpunkt. Allt fler upptäcker fördelarna med One Length, och framförallt är
det en bättre bollträff som leder till jämnare spel och en lägre score.

Precis som med drivern finns klubborna både för herr och dam. Och dessutom gäller att det är okej att sprida bilder och info om de
nya klubborna från och med i morgon, 19 november, klockan 15.00. Klubborna finns i butik i mitten av januari 2020.

Priset på ett set med sex klubbor stål är 6 999 SEK / 6 999 NOK / 4 999 DKK / 749 EUR.
Priset på ett set med sex klubbor grafit är 7 999 SEK / 5 799 NOK / 4 999 DKK / 849 EUR.
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