
Prince Ketcherteknologi 
 
 

Cross Bar: 
Bro mellem ketcherhoved og greb, fremstillet af 100% grafit. Reducerer vridning af 
ketcheren og giver bedre føling. 
 
Longbody: 
Princes terminologi for at ketcheren er længere end standardlængden på 68,5 cm. 
Længere ketchere giver mere power, længere rækkevidde, større vinkler ved serve. 
 
More Performance: 
Jf. Prince er More Performance teknologien en ny revolutionerende 2-delt opbygning af 
ketcheren, hvor bøsningerne formes uden at bore huller i rammen. Dette gør rammen 
stærkere og den tætte kontakt mellem streng og ramme giver helt speciel boldføling. 
”More Performance” består af 3 dele: 
 
- More Power: Patenteret TWO-PIECE PowerLock opbygning bibeholder rammens fibre 
100% uberørte uden boring af huller. Jf. Prince skulle denne opbygning give en helt 
speciel vridningsstabil ketcher. 
- More Control: Strengenes direkte kontakt med rammen betyder, at der ikke er boret 
huller i More Performance rammen, ingen almindelige plasticbøsninger som ofte går i 
stykker. Du får i stedet for en helt speciel boldføling plus en stabil ramme uden huller og 
uberørte fibre.  
- More Comfort: Air+ comfort grebet er et åndbart greb med uafhængig adskillelse. Fire 
uafhængige adskilte stykker er placeret i det eksklusive Air+ greb for at eliminere op til 
50% af trætheden forårsaget af stød. Efter hvert slag cirkulerer der luft ind og omkring 
grebet og dermed opnås optimal ventilation. 

 
Triple Threat: 
Unikt vægt-balance system, der optimerer styrke og præcision. Triple Braid er vævet 
titanium, kobber og grafit – indbygget i ketcherens 3 kritiske punkter (kl. 10, kl. 14 og i 
bunden af grebet). Fordelen blandt andet udvidet sweetspot og reducering af vibrationer. 

 
Triple Threat Tungsten: 
Unikt vægt-balance system, der optimerer styrke og præcision. Triple Braid er vævet 
titanium, kobber og grafit – indbygget i ketcherens 3 kritiske punkter (kl. 10, kl. 14 og i 
bunden af grebet). Fordelen blandt andet udvidet sweetspot og reducering af vibrationer. 
Tungsten er et stærkt, hårdt materiale som anvendes i produktionen af missiler. Ved at 
blande tungsten med Triple Braid, opnås forbedret stabilitet samt mere power og 
præcision. 


