
Babolat Ketcherteknologi 
 

 
Woofer: 
Woofer er det første dynamiske system, der får ramme og streng til at arbejde interaktivt, 
når bolden rammes! Kun få strenge er aktive når bolden rammes, dvs. at ketcheren 
leverer ikke sit fulde potentiale ved boldkontakt. Babolat har derfor udviklet en ramme, 
der tillader alle strengene at arbejde sammen, når bolden træffes. Her nogle facts om 
Woofer: 
 
- Woofersytemet frigører strengene således, at de frit kan bevæge sig. 
- Hele ketcherfladen reagerer ved boldkontakt, således at flere strenge arbejder sammen, 
når bolden træffes. Strengene er interaktive. Dette forøger sweetspottet, rammen forbliver 
mere stabil ved urene slag og absorberer flere vibrationer ved boldkontakten. 
- Trampolineffekten forøges med Woofersystemet, da en større flade påvirkes, når bolden 
træffes. Dette skulle jf. Babolat give 10% mere power og strengene skulle bevare deres 
energi i længere tid. 
- Systemet dæmper uønskede vibrationer 
 

Dual Woofer:  
Dual Woofer er designet for at sikre optimal komfort af lette ketchere med oversize 
ketcherhoved. Dual Woofer indeholder 68 ”vibrationsdæmpere”  placeret omkring 
ketcherhovedet. To forskellige materialer er kombineret for at få den gode effekt: 
 
- Et stift materiale, der sørger for at strengene glider perfekt, når bolden træffes. 
- Et flexibelt materiale, der sørger for at eliminere vibrationer, før de fortsætter ind i 
ketcherrammen. 
Fordelen: 5 gange mere stødabsorberende end en traditionel bøsning. Fremover er 
oversize-ketchere både kraftfulde og komfortable at spille med. Dual Woofer sørger for 
usammenlignlig komfort og fremragende føling. 
 
Carbon Nanotube: 
5 gange stivere end andre carbonketchere. 
Opbygget som molekyler, så ren som en diamant, gør det ideelt at anvende mellem 
ketcherhovedet og grebet. 
Pga. denne stærke koncentration af kraft og renhed, forbedres spilleegenskaberne og 
stabiliteten mellem ketcherhovedet og grebet. 
Giver mere power og føling. 
 
Zylon 360: 
Zylon 360 er et topkvalitetsprodukt udviklet af Toyobo i Japan. Produktet er let og stærkt 
og bibringer mere styrke og stabilitet i ketcheren, medens de gode manøvreegenskaber 
bibeholdes. 


