
HZ-T1 

 ไม้กอล์ฟท่ีผลิตออกมาเพื่อสนองความต้องการท่ีแตกต่างกันของบรรดานักกอล์ฟนั้น มีทั้งไม้กอล์ฟแบบถูกกฎ(conforming golf clubs)

และแบบที่ไม่ถูกกฎ(non conforming golf clubs) ไม้กอล์ฟท่ีไม่ถูกกฎทา่นนักกอล์ฟไม่สามารถใชใ้นการแขง่ขันได้ แต่จะใช้ส าหรับเป็นอุปกรณ์

ทีช่่วยเพิ่มระยะ ส าหรับสินค้ารุ่นใหม่ของฮอนมา่ ในชื่อรุ่น HZ-T1 เป็นไม้กอล์ฟ non-comforming ช่วยให้ได้ระยะที่ไกลขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน 

เสียง ความรู้สึกในการตีและความหรูหราภาคภูมิที่ทา่นนักกอล์ฟชื่นชอบก็ยงัคงอยู่อยา่งครบครัน  

 HZ-T1 มีครบชุดทัง้หัวไม้ ชุดเหล็ก และ ไม้ยูทิลิตี้ เฉพาะเกรด 4-5 ดาว มีก าหนดจ าหน่ายในประเทศไทยเทา่นั้น เริ่มตั้งแต่ต้นเดือน

ตุลาคม 2558เป็นต้นไปที่ร้านฮอนม่า กอล์ฟ และในเคาน์เตอร์ในแผนกกีฬาของห้างชั้นน า เชญิทดสอบและพิสูจน์สินค้ารุ่นใหม่ได้แล้ววันน้ีพร้อม

กันทั่วประเทศ 

 

Sticker on the face to tell that this model is spring face and it is a nonconforming golf club. 

สัญลักษณ์นี้บนหัวไม้ แสดงว่าอปุกรณ์น้ัน ๆ เป็น non-conforming หรือที่เรียกกันท่ัวไปว่า “ไมห้น้าเดง้” 

 

 

HZ-T1 WOOD 

 

Crown and Sole  

 

Thickness only 

0.55 mm. on  

the crown 

บริเวณคราวน์บาง 

เพียง 0.55 ม.ม. 



Wood body is made from Ti811; the light weight material plus with the crown which is also light to achieve the free loft 

CG design that made this model being near to your ideal club. 

บอดี้ของหัวไม้ท าดว้ย Ti811 ซึ่งมีน้ าหนักเบา ประกอบกับคราวนซ์ึ่งมีน้ าหนักเบาเช่นกัน จงึท าให้ได้ดีไซน์ลอฟท์อิสระได้ใกล้เคียงกบัหัวไม้ที่ท่าน

นักกอล์ฟใฝ่ฝัน  

CG Design for Great Effect 

 

 

 

Face 

 

 

 

 

 

 

Deep and low C.G. is set up for high trajectory and to crate the 

suitable spin while the body is made from high spring head 

material. These qualities work together to launch the ball with 

greater distance and great feeling at impact. 

 จุดศูนย์ถว่งที่ลึกและต่ าช่วยให้ได้วิถีลูกสูงและสร้างอตัราสปินของลูกกอล์ฟท่ี

เหมาะสม บอดี้ท าจากวัสดุที่ใหแ้รงดีดยอดเยี่ยม คุณสมบัติทั้งหมดท างานร่วมกัน

เพื่อส่งให้ได้ระยะที่ไกลขึ้น ทั้งยังให้ความรู้สึกทีด่ีขณะที่ลูกกอล์ฟกระทบกับหน้า

ไม้ 

6-4Ti and Ti-Vs 

The oval design of the driver face and thickness help to enlarge the 

hitting area around, you do not have to worry about hitting off  the 

center anymore. Driver face is made from high repelling material, it will 

increase the force of spring effect to gain farther distance. 

 บริเวณหน้าไม้ได้รับการออกแบบให้เป็นรูปวงรีและการไล่ความหนาที่แตกต่างกันชว่ย

ขยายจุดกระทบลูกให้กว้างออกไปโดยรอบ  ลดความกังวลในการตีพลาดจากจุด

ศูนย์กลาง หน้าไม้ท าจากวัสดุทีใ่ห้แรงดีดสูง ช่วยเพิ่มพลังดีดเพื่อส่งลูกกอล์ฟให้เด้ง

ออกไปจากหนา้ไม้  จึงได้ระยะที่ไกลกว่า 

 

Ti811 



WOOD HZ - T1 

 

IRON HZ-T1 

 

 

Head 

The irons are made from SUS630 material and Maraging Stainless Steel which is strong and provides comfort feeling 

during contact with the golf ball. Its bigger round shape head eases for every aiming. The big sole is also popular among 

golfers,it makes every swing more forgiveness. 

หัวเหล็กท าจาก SUS630 และ เหล็ก Maraging ทีม่ีความแขง็แรงสูงและใหค้วามรู้สึกที่ดีขณะที่ลูกกอล์ฟอิมแพ็คกับหน้าเหล็ก รูปทรงของหัวซึ่ง

ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมท าใหเ้ล็งและหวดวงสวิงไดง้่าย โซลใหญ่เป็นท่ีนิยมของท่านนกักอล์ฟ ชว่ยให้ท่านเล่นได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องกังวลว่าจะตีพลาด  

Face   

The two pieces high strength face material is designed for forgiveness when missing to hit the sweet spot and give you 

the longer distance and higher trajectory.  

หน้าไม้ท าจากวัสดุแขง็แรงพิเศษสองชิ้นซึง่จะชว่ยลดการตีพลาดจากจุดศูนย์กลาง จึงใหร้ะยะไกลกว่าเดมิ และวิถีลูกทีสู่ง IRON HZ-T1 

 



IRON HZ-T1 

 พบกับไม้ซีรีย์ใหม่จากฮอนม่า กอล์ฟ ได้แล้ววันน้ีที่ร้านทุกสาขา   

             สยามพารากอน ชั้น 2 โทร : 02-129-4442 /  Siam Paragon 2 Level. 

             ออลสตาร์ กอล์ฟ คอมเพล็กซ์ ชั้น 1 โทร : 02-158-2863-4 / All Star Golf Complex, 1st Floor. 

 ธนิยะ พลาซ่า ชั้น 2 โทร : 02-231-2992  / Thaniya Plaza , 2nd Floor. 

 โพธาลัย กอล์ฟ พาร์ค  ชั้น  1 โทร :  02-508-5100 / Phothalai Golf Park, 1st Floor 

      และแผนกกีฬา เอม็โพเรี่ยม ชั้น 2  / Sports Mall, The Emporium,  2nd Floor. 

              แผนกกีฬา เมก้า บางนา ชั้น 2 /Sports Zone, Mega Bangna, 2 nd Floor 

แผนกกีฬาโรบินสัน ศรีราชา ชั้น 3 /  Sports Zone, Robinson Sriracha, Chonburi , 3rd Floor.                  


