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111-2   Grip tape   400183       Professional Grip Knife

Solvent activated grip tape. Tar bort gamla grepp, på ett enkelt 

2" x 36 y och räcker till ca sätt. Knivens uformning gör att 

65 grepp. arbetsvinkeln blir den rätta.

400124  Blade Style Grip Remover          400185  Mr T Universal Ferrule Tool    

Ett mycket enkelt Smidigt verktyg som hjälper dig få 

sätt att ta av grepp dit Ferrules på rätt djup (2,5 cm). 

och återvinna dem.  Passar både för woods och järn.

     

400173  Ferrule Insertion Setter                  400182  Grip Tape Remover  

Skruvas fast i arbetsbänken.             Tar bort grepptape på ett enkelt och   
Precisionverktyg som gör             smidigt sätt. Fungerar på både stål- och 

det enkelt att få ferrulen på             grafitskaft.         Tips! Skulle tapen vara 

rätt djup.  Lämplig för             väldigt gammal och sitta allt för hårt, 

,335", 350" och ,370" skaft.             använd en varmluftspistol. 

400313  Shaft Tip Gauge Classic - AUDITOR   Nyhet                 400330  Grip Sizer    Nyhet

"Ett måste" verktyg hos en            Ett enkelt, men ack så viktigt 

klubbmakare som skall byta            precisionsverktyg, när du 

skaft. Mäter de flesta vanliga            skall hitta rätt grepptjocklek.

skaft som finns på marknaden.

400189  Tungsten Powder   4 oz 113 g 400130 Shafting Glass Beads    50 g

Pulvret är så pass fint, så det kan Glaspulvret ser till att 

blandas i lim. Enkelt sätt att öka skaftet blir centrerat i  

svingvikten i en hosel eller i ett hoseln. Endast en knivsudd 

skaft. 35% tyngre än bly.  pulver i limmet, räcker för  

ett lyckat resultat.

400322** Geared Grip Tape Dispenser**    Nyhet

En rubust "dispenser" som ser till att få rätt tapelängd och inget trassel, 

när man skall byta grepp. Kan monteras på bänk eller ha den fristående.



Shafting Epoxy from Wishon Golf

#105            Epoxy Half Pint (118,3 ml), Part A & B  12 timmars     

#106          Epoxy Pint (236,6 ml), Part A & B  12 timmars         
#107            Epoxy Fast Set (59,2 ml), Part A & B  15 minuters

400125   Lead Swing Weight Patch          400123    Lead Back Weights

"Blyplåster" som är ett stort hjälp- Vikter som passar till 400131 och 

medel vid utprovningar och tillverk- 400132. Utmärkt att använda när en 

ning av golfklubbor. Väger 6 g  klubba skall göras lättare i svingvikt.

styck och kommer i 20-Pack. 6-Pack

400131   Shaft Butt Insert                   400132   Universal Butt Weight Insert   

Perfekt för järnskaft som behöver Lämplig för putter och grafitskaft  

mer vikt uppe i greppet. Kan öka när man önskar att få ner sving-

upp till 32 g. dz vikten. Kan öka upp till 70 g.   6-Pack 

 

Coiled Shim    dz  400126   Brass Shims     dz

Perfekt när skaftet glappar i Perfekt när skaftet glappar i hoseln 

hoseln eller när du skall sätta  eller när man skall sätta i ett 0,335" 

i ett 0,335" skaft i en 0,370   skaft, i en 0,350" hosel.

hosel. Händer ofta med hybrider. 

Bore Weight Plugs Passar Wishons viktportarna och 400131 och 400132.

100-2            2 gram mässing vikt (ger 1 swt)  dz

100-4           4 gram mässing vikt (ger 2 swt)  dz

100-6         6 gram tungsten vikt (ger 3 swt)  dz

100-9         9 gram tungsten vikt (ger 4,5 swt)  dz

100-ASST  Blandad mix med tre av varje vikt ovan  dz

Lead Tip Weight for Graphite Shaft    Nytt

400340 2 gram  6-pack

400341 4 gram 6-pack

400342 6 gram 6-pack

100-TIP Tungsten 9 gram Tip Weight for Graphite Shafts Styckpris

Tipvikt som passar för de flesta grafitskaften.



Lead Tip Weight for Steel Iron Shaft    Nytt

400335 2 gram  6-pack

400336 4 gram 6-pack

400337 6 gram 6-pack

400338 8 gram 6-pack

400339 10 gram 6-pack

400150  Swing Weight Scale Beam Balance                      Grip Spray Needles

En enkel och smidig svingviktsvåg 400146     190:-    Kort nål 

som endast är 35 cm lång. Mäter 

svingvikt från A0 och upp till G0. 400145     190:-    Lång nål 

400151 Swing Weight Scale Classic - AUDITOR

Har allt vad en bra svingviktsvåg behöver. Mäter svingvikt från A0 till F5. 

Kan mäta med och utan grepp, innan montage.

400310   Swing Weight Scale Professional Digital - AUDITOR** 

Denna nya design är snabb, har en tydlig display och till ett 

mycket bra pris. Har en extrem hög exakthet ner till 0,1 swt.  Nyhet

400172    Collapsible Club Length Fitting Ruler    

En av de viktigaste verktygen i en klubbmakares verkstad. Har en tydlig 

rålängd och tip skala. På baksidan finns en "wrist-to-floor" linjal, för woods 

och järnklubbor.

400311    Club Length Ruler Official        Nyhet

Godkänd av R&A and USGAs regler, för hur ett verktyg skall vara när man 

jobbar med klubbmakeri. En tydlig linjal och andra finurliga saker, för att 

kunna göra den bästa golfklubban.   Mäter både RH & LH klubbor.

            Club Length Ruler Bench Mount with RH-LH Lie Angle Gauge**  

400312 Snabb, snygg, exakt, när man vill ha det lilla extra i sin 

verkstad. Bottenplattan är ljuterbar, för den vinkel du önskar. 

Mäter både RH & LH klubbor. Nyhet



400184  Solvent Recovery Pan 400325    Solvent Dispenser**   

Specialdesignad uppsamlare vid En mycket praktisk och säker

greppbyten. Överflödig vätska,  förvaring av överbliven Aceton,

återvinns på ett smidigt sätt.                Solvent eller Lacknafta.    

Hängare ingår. Perfekt för den lilla verkstaden. Ett måste för den säkra verkstaden.

Universal Shaft Extender   6-Pack Graphite Shaft Extender Standard

400136 400137

Perfekt till förlängning av stålskaft. Gjord i en specialplast, Passar alla grafitskaft. 6-Pack

som är sex gånger starkare och sju gånger lättare än stål.  6-Pack

400163   Ferrule Shield  400133   Cool Gel 

        När du vill vara extra rädd En kylspray (gelé) som skyddar klubb-

        om skaftet eller när du huvudet, under en reparation eller ett vid 

        vill rädda en ferrule. skaftutdragning.

400171  Shaft and Hosel Gauge Set                     400161  Soft Rubber Shaft Clamp    

Mäter alla skafts och hosels         Passar skruvstäd för "hemmabruk", 

(0,335" till 0,410"), på ett enkelt         vid omgrepping och omskaftning. 

sätt.          Sparar enormt mycket tid.         Gummit ser till att inte skada stål-

        skaftets krom eller grafitskaftet.

400186    Heavy Duty Shaft Vise    Tre skafthållare ingår.

Allt i ett!  Perfekt för omgreppning, skaftkapning, skaftförlängning. Ser till  

att skaftet sitter enormt stadigt. Sätts i ett skruvstäd eller i en arbetsbänk.

                        

400331    CM Multi-Purpose Bench Vise**                       Nyhet

Mycket stabilt vertyg för alla sorters jobb i en verkstaden. 

Utrustad med en bottenplatta som går att vrida 180°. Tre skafthållare ingår.

400155    Gripping Station Bench Mount    

Greppstation som enkelt sätts i ett skruvstäd eller skruvas  

arbetsbänken. Linjal för att se att greppet sitter rakt, snabb- 

fästning av skaft, tre olika skaft hållare, uppsamlare och slang  

ingår.        (skruvstädet ingår inte)



400314    Gripping Station Professional **                         Nyhet

Ypperlig Greppstation. Har ett gummiklätt snabbfäst för att skydda skaften 

på bästa sätt. Utrustad med en grepptape hållare, linjalen ser till att greppet

blir rakt ditsatt. Solvent Catch Pan, samlar upp överbliven Solvent på ett 

smidigt sätt.

400315   Gripping Station Shop Master**           

Den otimala greppstationen, som har allt för det perfekta klubbmakeriet. 

Som #400314 ovan, men har stålkorg för klämmor, där grepp och 

klubborna kan placeras vid en omgreppning.

Nyhet    

400303  Shaft Extractor Economy            400164  Mr. T Graphite Shaft Tip Extractor

En Extractor för den enkla verkstaden. Säkraste sättet att ta bort ett 

Sätts enkelt in i ett skruvstäd. Har en avslaget grafitskaft. Utmärkt att

skyddande gummiklämma, för att användas tillsammans med alla 

skaftet inte skadas. våra Shaft Extractors (se ovan).

400302   Shaft Extractor Heavy Duty Compact **    

En Extractor för den mindre verkstaden. Men fullt kapabel för de största 

jobben. Har en inbyggd 3" gummiklämma, för att skydda grafitskaften 

på bästa sätt.    Nyhet

210906   Shaft Extractor (Professional)   

Denna Extractor tar du av klubbhuvudet på ett enkelt och säkert sätt. 

Minimerar skador på grafitskaften. Kommer med en inbyggd "hosel 

platta".          Det perfekta valet, för den som behöver det bästa i sin Golfverkstad.

400162  Shaft Extractor Ferrule Splitter          400160  Bending Bar with Coned Opening 

En tidssparare som passar våra

skaftutdragare. Du slipper smält               En enkel Bending Bar, med 

ferrule, men framförallt inga               en konad öppning. 

mer repade klubbhuvuden.



400300   Deluxe Brass Bending Bar**                            Nyhet

Denna design har en snedställd borrning i den mjuka mässingen. Det gör 

att man får bästa grepp och kan mininerar märken i klubban vid ett Loft & 

Lie jobb. Justerbar Bar och är därför enormt lättjobbad.   14" (46 cm) lång

400332  Professional Bending Bar with Brass Jaws   Nyhet 

En Bending Bar, som är gjord för klubbmakarna som kräver det det bästa

"vapnet". Även denna design har en snedställd borrning, i den mjuka

mässingen, som gör att man mininerar märken i klubban vid ett Loft &  

Lie jobb. Justerbar och är därför enormt lättjobbad.                24" (60 cm) lång

400301  Heavy Duty FEA Engineered Bending Bar**         Nyhet 

En justerbar Bending Bar, som är ett resultat av det allra bästa och  

därmed fått denna unika design. Gjord för att klara de tuffaste 

Loft & Lie jobben. 

400304   Short Hosel Bending Bar**     Nyhet

Specialgjord för att kunna bocka klubbor med en kort hosel. Så som  

fairway woods, hybrider och även för järnklubbor. Tack vare den unika 

vinkeln, gör att man får ett perfekt fäste, vid "bockningen". Det mjuka 

mässingmatrialet, minimerar fula hack och repor i klubban.

400305   Double Ended Putter Bending Bar**                     Nyhet

En specialgjord Bending Bar för putters. Repektive ände har olika bredd, 

för att passa fler putters hosels. Fungerar även på "DoubleBend" skaft. 

400306   Double Bend Shaft Putter Bending Bar**      Nyhet

Perfekt när man vill ändra Loft & Lie på Single- & Double Bend skaft. Nylonhjulen ligger  

2,5" från varandra och medför att "böjningarna" blir raka och exakta. 

Kommer med ett behagligt gummihandtag.

400307   Lie and Loft Bending Machine Compact**     

En enklare Lie & Loft-maskin som passar för den mindre verkstaden.

Perfekt för att "bocka" järnklubbor och wedgar. Lie & Loft skalan, 

gör så att avläsningen blir enkel.        Bending Bar säljs separat.

Nyhet



     400309   Metalwood Lie and Loft Bending Machine**           Nyhet

       Proffsig Lie & Loftmaskin som "bockar" RH och LH woods på ett enkelt sätt. Sätts

       fast på ett säkert sätt och lämnar inga märken i klubban. Tack vare speciella

       klämmorna. Gradskiva finns inbyggd, för exakta avläsningar.

          Patentsökt! Bending Bar säljs separat.

400156   Professional Lie and Loft Bending Gauge II**  

En rubust och lättarbetad loft & lie maskin. Skruvas fast i arbetsbänken eller 

någon av våra två ställningar, 400157 eller 400159. Kan enkelt monteras om,  

för bockning av hybridklubbor.                             Hybrid Kit & Bending Bar (400160) ingår.

400308   GMX Pro-Tour Clubhead Bending Gauge**  

Liknar ingen annan Lie & Loft Maskin på marknaden. Byggd med en stabil 

stålstomme, som skall klara de tuffaste jobben. Är 25% större än de andra  

av våra Lie & Loft Maskiner. Klubban sitter extremt stadigt, tack vare en 

extra "hållare", som ser till att klubban är på samma plats genom hela  

Lie & Loft jobbet. Bockar fairway woods, hybrider, järn, wedgar och putters. 

Används av de ledande klubbmakarna runt om i världen. Just för att den är  

så lättjobbad och extremt exakt.           Bending Bar säljs separat. Nyhet

400159   Heavy Duty Stand Compact     400157  Heavy Duty Bending Stand Portable** 

Perfekt för den som vill sätta   För dig som vill ha denna i shopen 

fast ställningen i golvet i  och sedan ha Lie & Loft bockning på 

verkstaden. Blir enormt stabilt rangen. Passar alla våra maskiner 

när klubbor skall bockas. och verktyg.              Finns även i svart.

Passar alla våra maskiner och verktyg.                  

400318   Putter Bending Machine Compact **                          Nyhet

Gjord för shopar och Klubbmakare som på ett enkelt sätt skall kunna ändra lie 

på puttern, medan kunden väntar. Tydliga lie- och loftskalor.  Bending Bar säljs separat.

               400319   Heavy-Duty Professional Putter Bending Machine**

Konstruerad med en speciell ram och specialklämmor. Så att puttern skall 

sitta så stadigt som möjligt, när man skall ändra lie på den. Tydlig avläsning 

på gradskivan. En nyhet, är att man både kan mäta och "bocka" RH & LH

putters.          Bending Bar säljs separat.

Nyhet



900905  Budget Lie and Loft Measuring Gauge**               400320  Precision Lie and Loft Measuring Gauge**  
   

          Detta enkla lilla mätinstrument När man vill ha ett 

          mäter lie, loft, offset, face mätinstrument som är

          progression, bounce på alla komplett. Mäter alla

          sorters klubbhuvuden. sorters klubbor.    

          Kan mäta LH & RH.       Nyhet Nyhet

400321  Ultimate Lie and Loft Measuring Gauge - AUDITOR**   

Mäter allt!  Klubbmakarnas verkliga favorit! Nyhet

Kungen bland alla mätintrument! Ett måste för alla som jobbar med launch      

monitors.

400170   Loft Angle Gauge with 2 1/2" radius - AUDITOR  

Mäter klubbans loft, på ett enkelt sätt. Smidig och perfekt att 

ha i fickan, vid testing på rangen.

400316  Compact Bounce Angle Gauge**                                     Nyhet

Har en kompakt design med en magnetisk botten. Mäter bounce, vinklar, sulans 

bredd och "leading edge". Lätt att använda och har en exakthet till 0,5°. 

Ett måste för de som specialiserat sig på närspel.

400345   Frequency Tip Weight with Built-In Laser     

205 g frekvens Tip vikt, med en inbyggd laser. Smidigt hjälpmedel när man 

vill kolla skaftets rörelse. Laserstrålen gör att du själv kan se hur skaftet 

rör sig. Gör att du alltid kan vrida skaftet till bästa läge vid montering.

Nyhet

400152   Frequency Analyzer   

En av marknadens bästa frekvensmaskiner, som mäter 90 till 1 000 

cpm och med 0,1 cpm exakthet. Tydlig digital display. Lätt att komma  

igång och en instruktionsfilm finns.           Tip vikt på 205 gram ingår.

          180-CLUB-MOI   Golf Club MOI Speed Match System - AUDITOR**   

             Framtidens mätning av set. Till den avancerade klubbmakaren. Enkelt sätt att 

             få varje klubba till maximerat exakthet och känsla. Digital display. 

                                Mjukvara ingår.



900909    Compact Shaft Cutter and Ferrule Prepping Center**    

Ypperlig för klubbmakaren med den mindre verkstaden.  

Kapar både stål- och grafitskaft. Har ett bältband, där man bl.a. slipar 

ferrules till rätt storlek eller ta bort kromet från en stålskaft. Extra 

ersättningsbälten (30") och kapklinga går att köpa. 240 Volt

400326   Compact Heavy Duty Shaft Preping Center**        Nyhet

En kap- och preppingmaskin med en mycket kraftfull motor. Skär igenom 

stålskaft och grafitskaft på ett enormt enkelt sätt. Damm och ljudnivå är 

extremt låg. Graderad linjal säkerställer kapningen på bästa sätt. 

240 Volt Extra ersättningsbälten (42") och kapklinga går att köpa.  

400327   Dust-Contained Shaft Cutter 240V**        

En inovativ design. Filtret sitter inbyggt i maskinen, som hindrar 

skaftdamm från att sprida sig i verkstaden.

Extra kapskiva och filtret finns att köpa. Nyhet 

Prepping bälten & Kap klinga    Nytt

400400 1 x 30 60 Coarse Grit for Prepping Steel Shafts.  (passar 900909)

400401 1 x 30 80 Coarse Grit for Prepping Steel Shafts.  (passar 900909)

400402 1 x 30 120 Medium Grit for Prepping Steel & Graphite Shafts. (900909)

400403 1 X 30 240 Fine Grit for Prepping Graphite Shafts. (passar 900909)

400404 1 X 30 Ferrule finishing belt.  (passar 900909)

400405 Replacement Cutting Wheel for 400326, 400327 & 900909

400175  Hosel Cleaning Wire Brush Set     Replacement Wire Brush for Irons & Woods

        3-pack

Ett måste i en klubbmakarverkstad. Rensar 400176    Ersättningborstar för järn  0,370"

bort gammalt lim, olja och andra saker i 

hoseln.                  En styck wood- & ironborste ingår. 400176    Ersättningborstar för woods  0,335"  nyhet

400188   Cobalt Steel Drill Bit Set for .335 .350 & .370 Hosels   

Specialborrar som kan borra utan problem i drivers, woods och i järnklubbor.

 



400332   Small Aluminum Shaft Clamp       Nyhet

Specialdesignat verktyg, för att få grepp om det "hala" skaftet, vid 

skaftborttagning. Perfekt att ha, när man vill få tillbaka ferrules på 

rätt plats.          Borde finnas i alla verkstäder!

400333     Quick Reaming Vise**        Nyhet

Det perfekta verktyget, för att få hoselborrningen exakt centrerad. 

Så även mycket enklare att få ett rätt borrdjup i hoseln.

400324    Putter Grip Aligning Gauge - AUDITOR**       

Det utimata hjälpmedlet, när man skall sätta på ett puttergrepp, så  

att det blir absolut rakt. Oavsett hur skaftet eller hoseln är utformad, 

så blir alla vinklar rätt, med denna Putter Grip Aligning Gauge.        Nyhet

400328    Adjustable Loft & Lie Fitting Putter**                          Nyhet

Detta puttinghjälpmedel ger dig alla viktiga tal som behövs för att 

göra den perfekta "Custom" puttern.            Det lilla extra, i en putter fitting.

400329   Long putter Putter Fitting System 34/50 Inch Long**                 Nyhet

CNC maskinerade delar för att få den bästa kvalitén. Målet är att 

få den så lik en monterad putter som möjligt. Laseringraverad  

linjal med 11" skillnad.    Wishons putter Model #4 är perfekt till långa putters.

400317   Pro-Shop Putter Fitting System**                       Nyhet

Här får kan koll på alla viktiga parametrars som, putterlängd, 

ögon position över bollen, handens vinkel och putters lie.

Det perfekta hjälpmedlet, för att få bollen i rullning på greenen!

400343    Golf Grip Display**       Nyhet

Visar de grepp som du saluför på ett enkelt och tydligt sätt. Upptar en liten plats i shop 

eller i verkstaden. Greppstorlek är enormt viktigt i klubbmakeri!             Greppen ingår inte.

187-PROFILE-SYS   Shaft Bend Profile Software*      Storsäljare!

Inget en klubbmakare kan vara utan i sitt jobb. Unik Cd med över 2 500 st skaft-

jämförelser. Driver-, Fairway Wood-, Hybrid- och järnskaft synas från Butt End till 

Tip End.                                                                 Två fria uppdateringar ingår varje år!



Ferrules

120-   Wishon Logo Ir, Wd Std & Ti Ferrule  dz

121-   Svart Ferrule Ir 13,2 mm x 18 mm, Hyb 13,2 x 16, 

Wd 12,3 x 15 och Wd Ti 13 x 13  dz

122-   Svart Ferrule silver ring Ir, wd & Wd Ti  dz

124-   Svart Ferrule blå ring Ir, wd & Wd Ti  dz

123-   Svart Ferrule dubbel silver ring Ir  dz

125-   Svart Ferrule Ir 13,8 x 22 (Passar till 555, 560 och 575)  dz

400180       Iron Ferrule 0.370" 13.2 x 16.0 Blk/Silver Ring   dz

400181 Wood ferrule 0.335" 12.7 X 12.7 Silver Ring   dz

Reparations Ferrules  

Ring eller maila vilken ferrule du söker.

Böcker

12 Myths that could wreck your golf game (eng)       Finns även i cd version.

Perfekt att ge bort till golfare som funderar på att köpa ett utprövat set eller annan klubba. Ett 

mycket enkelt sätt att förklara för kunden, hur viktigt det är att få en anpassad golfklubba.

“How to Run a Successful Custom Clubmaking and Clubfitting Business”   105:-

En bok skriven av Roy Nix, hur man får "business" inom klubbmakeri. Nyhet
Denna "bibel", borde verkligen finnas i varje golfshop!

The Right Sticks   

En utveckling på "De 12 Myterna" ovan. Här tas ca 40 myter upp, som relaterar 

till bl.a. golfklubbor, klubbhuvuden, skaft, design och mycket, mycket mer.     Mycket lättläst!

The Search for the Perfect Club
Boken tar upp alla fakta på hur en klubba fungerar och inte fungerar. Givetvis 

på ett mycket enkelt och förståligt sätt.

Prisbelönt 06 och 07 av International Network for Golf



The Search for the Perfect Driver

Andra boken i denna serie. Tar upp allt om drivern som en golfare och 

klubbmakare behöver veta, för att få till den perfekta drivern.

Prisbelönt 07 av International Network for Golf

Common Sense Clubfitting   

Ett måste i en seriös golfverkstad!  Boken går ner på djupet när det gäller anpassade 

golfklubbor. Om du vill lyckas med klubbmakeri, är det denna bok som du skall läsa. 

Hjälper dig också, vad du skall lägga fokus på och inte.

Produkter med en * tar sju-tio dagar att få hem och produkter med en ** tar det 10-15 dagar att få hem.

FRAKTKOSTNADER

65:- för saker som går ner i ett vadderat kuvert.

90:- för ett standard paket.

120:- för långa eller tunga paket.

Orders över 5 000:- är FRAKTFRITT!

Wishon Golf Sweden (Nordic)

Säljare/Hårdvara  Peter Qvarfordt
Besöksadress  Skårevägen 60 i Karlstad
Telefon  0703 190 596
Mail  peter.qvarfordt@wishongolf.se www.wishongolf.se

Säljare/Fakturor  Hans Agardh Postadress  (obs ny)
Telefon  0709 901 104
hans.agardh@wishongolf.se Wishon Golf Nordic

Bränneslyckevägen 6
263 76 NYHAMNSLÄGE


