Bouleklotens hårdhet, hämtat från Obut
Enligt specifikationerna för godkända får hårdhetsindexet inte vara lägre än 35 HRC (110 kg per mm²).
För att uppfylla boulespelarnas förväntningar går OBUT längre än de minimikrav i fråga om kvalitet
som fastställts av riksförbundet.
Hela produktionen genomgår en värmebehandling som ger stålet den önskade hårdheten .
Beroende på valet av stål och dess hårdhet uppför sig klotet radikalt annorlunda och möjliggör
anpassning till alla typer av underlag, spelstil och den plats spelaren innehar
("läggare"," mittspelare"," skytt").
Bland tävlingskloten från Obut finns det 4 typer av hårdhet:







"Hårda" klot: Ett hårt klot slits nästan inte alls, men studsar mera då det träffar marken eller ett annat

klot.
Det passar på mjuka och sandiga underlag och garanterar en längre livslängd .
"Mjuka" klot: Ju mjukare ett klot är (hårdhet nära 110kg/mm²), desto mindre studsar det på hård mark;
desto mindre backar det vid en "carreau", vilket är en stor fördel i spelet. Däremot deformeras det mer
vid stötar.
"Halvmjuka" klot : Detta anses som det mångsidigaste, både vid skott och vid läggning på alla
underlag och kombinerar de bästa prestanda med ett ringa slitage av ytan.
Det är det idealiska klotet för mittspelare och i jeu provençal.
: Användningen av ett stål med hög inre stötsäkerhet och en helt unik härdningsmetod
dämpar effekten av inre resonans.
"Hårdhet"

Ett klot av typen hårdhet
har alltså en utomordentlig förmåga till dämpning, i synnerhet på mycket
hårt underlag, vid höga kast, och minimal återstudsning vid skott rakt mot ett annat klot.
Det är ett klot för erfarna läggare och skyttar.
Det uppför sig i spelet som ett mycket mjukt klot, samtidigt som det har en slitagenivå som kan
jämföras med ett vanligt halvmjukt klot. Endast från Obut.

Mer information om boule och bouleklot finns på hemsidan www.brukaprodukter.se
Prisvärda tävlingsklot finns i webshopen: http://brukaprodukter.se/category.html/boule-petanque

