Bjertorp 7 March 2022

PGA Summit 2022, kom och snacka putterskaft och putterfitting med oss!
Vi vill gärna träffa er under PGA Summiten för att snacka putterskaft & putterfitting! Med vår portfölj av
varumärken så som; Stability Shaft, Quintic Ball Roll System & Zen Green Stage, har vi samlat på oss några av de
bäste hjälpmedlen i världen för att utveckla putterfitting och puttning till nästa nivå. Vi vill gärna träffa dig för att
se hur vi kan hjälpa till att utveckla er verksamhet mot nya och lönsamma segment. Puttning är ändå 45% av
spelet!

Om BGT Scandinavia
Vi är ett svenskt bolag med säte mitt i Västergötland, Bjertorp. Strax bakom 17 tee på Vara Bjertorps GK. Vi
grundade bolaget 2019 med anledning av att vi blev erbjudna agenturen för Breakthrough Golf Technology’s
produkt Stability Shaft. Stability putterskaft är tekniskt världsledande och används bl. a. av Louis Oosthuizen, 2021
års bästa puttare på PGA touren. Vi har agenturen för Skandinavien samt stora delar av Europa. Vi är sedan starten
partner till PGA Sweden!
Utöver Stability Shaft så har vi under hösten 2021 adderat två ytterligare agenturer; Quintic Ball Roll System samt
Zen Green Stage.
Quintic är det världsledande systemet för Putter-fitting, träning och putterutveckling (Trackman för puttning), och
används av alla ledande puttertillverkare, de bästa putter-fitters samt de bästa tränarna. Quintic är det enda
systemet på marknaden där du får rådata innan, under och efter bollträffen, inga algoritmer här! Quintic jobbar
med höghastighetskameror. Vi är agenter för Skandinavien. Quintic BRS | B2B Stability Shaft
(breakthroughgolftech.se)
Zen Green Stage är det rörliga golvet vilket kommunicerar och synkar med alla de ledande tillverkarna av Launch
monitors, Trackman, Foresight mm. Det synkar även med Quintic vilket innebär att man kan ställa in det helt utan
fall när man gör en putter-fitting och som träningsredskap för att träna puttar med fall, uppför, nedför eller åt
sidan och i kombination! Golvet används bl. a av Ian Poulter. Den stora kommersiella delen som vi ser det är att
Zen under Q1 kommer att släppa en applikation som gör att golvet synkar med Trackman, den bilden som du ser
på duken så kommer golvet att luta, och den putten som du får på greenen, så kommer golvet att luta! Vi är
övertygade om att det är så simulatorgolf kommer att spelas i framtiden. Vi har agenturen för Skandinavien. Zen
Green Stage | B2B BGT Scandinavia (breakthroughgolftech.se)
Quintic och Zen passar perfekt in i vår portfölj av varumärken då de kompletterar Stability perfekt i vår strävan att
bli den självklara och ledande leverantören för produkter på och runt om greenen, det är ändå där 45% av spelet
ligger!
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Vi inspirerar och hjälper den seriösa golfaren till bättre spel och lägre scorer!

Stability Shaft, PGA Official Product
Stability Shaft är ett putterskaft som passar alla typer av putters på marknaden (Det enda!). Stability har en
patenterad konstruktion och en kombination av material som gör att putterhuvudet alltid kommer ner square till
bollen vilket innebär att bollen alltid startas på linjen även vid off-center träffar! Alla modeller av Stability Shaft har
en torque på 1 grad, vilket innebär att ett Stabilityskaft är dubbelt så vridstyvt som alla andra skaft på marknaden.
Skaftet är även betydligt flexstyvare än alla andra skaft (25–50%), det innebär att putterns statiska loft är mycket
mer konsekvent och resulterar i en väsentligt bättre längdkontroll. Genom oberoende studier vet vi att avvikelser i
sida (spread) minskar med 50%, och i längd med 30%. Därför vågar vi lova att man förbättrar sin puttning med
10%, eller omsatt till 2–4 slag per runda! Stability | B2B BGT Scandinavia (breakthroughgolftech.se)

De olika skaften
Vi introducerar två nya skaft och tre nya designer på Stability Tour inför 2022:
•

Stability Carbon, rek ut 1 795:-

•

Stability Tour2 Long, ett armlockskaft, rek ut 2 995:-

•

Stability Tour2, kommer i tre nya designer; Black, Hot Red & Polar

Modell

Rek ut

Torque

Flex

Färger

Tip

Rålängd

Butt

Vikt

Carbon

1795:-

1

Ultra Stiff

Blå, Röd, Guld & Silver

355,370,390

36''

0,6''

125 gr

Tour2 Black

2995:-

1

Ultra Tour Stiff

Svart

355,370,390

37''

0,6''

102 gr

Tour2 Polar

2995:-

1

Ultra Tour Stiff

Vit

355,370,390

37''

0,6''

102 gr

Tour2 Fire

2995:-

1

Ultra Tour Stiff

Röd

355,370,390

37''

0,6''

102 gr

Tour2 Long

2995:-

1

Ultra Tour Stiff

Svart

370,390,410

46''

0,62''

200 gr
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