
Wilson Ketcherteknologi 
 
 

Double Braid: 
Et materiale der forbedrer styrken af ketcheren, medens den ”traditionelle” føling 
bibeholdes. 
 
Dual Taper Beam: 
Modsat Flat Beam, så har Dual Taper Beam variabel rammebredde. Den variable 
rammebredde går fra smal ved grebet til bred ved halsen til smal igen i den øverste del af 
ketcherhovedet. Dette design koncentrerer ketcherens stivhed, hvor den primære bøjning 
sker på ketcheren, når bolden træffes. 
 
Flat Beam: 
Betyder at ketcherrammen har en konstant flad profil – ses typisk hos Pro Staff serien. 
 
Hammer: 
Hammerteknologien betyder, at ketcherens vægt og masse koncentreres i hovedet 
(hovedtung ketcher) for dermed at opnå bedre stabilitet og mere power. Modsat, er 
vægten reduceret i grebet og giver dermed et højere og større sweetspot (det optimale 
slagfelt) 
 
Hyper Carbon: 
Et materiale, der primært bruges i luftindustrien til fremstilling af satellitter og 
flyvemaskiner. Hyper Carbon består af 5 indre lag grafit med 2 ydre lag af Hyper Carbon. 
Jf. Wilson, er Hyper Carbon 4 gange stærkere, 4 gange stivere og 65% lettere end 
titanium. 
 
Power Holes: 
Aflange bøsninger på indersiden af ketcherrammen, som tillader strengene at bevæge sig 
mere frit ved boldkontakt. Resultatet er et større sweetspot dvs. ketcheren tillader mere 
urene slag. Med Power Holes får du altså et større slagfelt og dermed også mere power. 
Spillere kan altså ”opleve fornemmelsen af power fra en oversize ketcher med kontrollen 
fra en midsize ketcher” 
 
Pro Staff: 
En ketchertype, der har et lavere placeret sweetspot pga. at vægten er koncentreret mod 
grebet (hovedlet ketcher). Pro Staff ketchere er bedre kendt som ”tradionel” ketcher – 
velegnet til mere rutineret spillere med langt og hurtigt ketchersving. 
 
PWS: 
Perimeter Weighting System er ekstra vægt placeret ud for kl. 9 og kl. 3. Forbedrer 
ketcherens stabilitet således at den ikke vrides så let – specielt ved urene slag. 
 
 



Rollers: 
Teknisk set erstatter Rollers de traditionelle bøsninger i ketcherhovedet. Rollers tillader 
strengene at bevæge sig mere frit end i traditionelle bøsninger (jf. Wilson 31,5% mere). 
Resultatet er mere power og større sweetspot. Rollers er fremstillet af et let 
nylonmateriale malet i metalsølv farve. 
 
Stretch: 
Wilsons terminologi for at ketcheren er længere end standardlængden på 68,5 cm. 
Længere ketchere giver mere power, længere rækkevidde, større vinkler ved serve. 
 
Triad: 
På traditionelle ”1-delt” ketchere kan man ikke – jf. Wilson – optimere f.eks. power uden 
at det går ud over kontrollen eller komforten. Hvad nu hvis grebet ikke er i berøring med 
ketcherens hjerte? (stykket mellem greb og ketcherhoved). Her maksimeres ikke kun 
kraften i ketcherens hjerte og kontrollen i grebet, men du har mulighed for at isolere 
vibrationerne således, at de forbliver i ketcherhovedet og derfor ikke går op i din arm. For 
første gang er det muligt at designe en ketcher, der ikke går på kompromis. 
Introduktionen af TRIAD – et revolutionerende 3-delt komponent design (jf. Wilson) – gør 
det muligt at maksimere power, kontrol og komfort uden at det går ud over en af delene. 
Hjertet og grebet på en TRIAD ketcher er designet som to adskilte komponenter – de 
rører ikke hinanden. Wilson sammensætter de to komponenter vha. Iso-Zorb – et 
eksklusivt materiale fra Wilson – identisk med det materiale, der anvendes som fundament 
i skyskrabere til at absorbere rystelserne ved jordskælv. 


