
Bowtech Destroyer 340 – 350 
 
Características comuns: 
 
 
1 – Guarda cabos – FLX Guard – quando se 
arma o arco o guarda cabos aproxima-se do 
centro do arco e quando se dispara afasta-
se para não ficar no caminho da flecha. 
Vantagem – Menos torque no arco, diminui 
o paradoxo do arqueiro e aumenta a 
precisão. 
 
Ver vídeo-> 
 

 

 
 
2 – Overdrive Binary Technology – além de 
os cabos de uma cam estarem ligadas ao 
eixo da cam oposta, os eixos das cams além 
de terem chumaceiras com rolamentos são 
excêntricos o que torna mais suave a 
puxada e ao mesmo tempo aumenta a 
velocidade. 
 
Ver vídeo-> 
 

 
 
3 – Hardcore Limbs – palhetas  com novo 
desenho, de modo a apresentarem maior 
rigidez, armazenarem a energia mais 
uniformemente contribuindo assim para 
reduzir a vibração e o barulho. 
 
Ver vídeo-> 
 

 

 
 



 

 
 
 
 

Destroyer 340 
(cor - black ops) 
 
 
Características de Fábrica: 
 

Ibo Speed 
332-340 fps 
(101-103,6 m/s) 

Brace 7" 
Axle to Axle 32 3/8" 
Puxada 25-30" 
Peso 50/60/70# 
Energia 
Cinética 

89,86 ft-lbs  
(120,6 Nm) 

Let-Off 80% 
 
 
Configuração testada: 
 
Puxada: 27” 
Peso:     57# 

 
Flecha Pena Peso Vel.  (fps; m/s) 

Carbon Fast Radial X Weave 200 Blazer 
X-2 

312 grãos 322  
98,1 

Carbon Fast Radial X Weave 200 Blazer 
X-2 

342 grãos 312  
95 

 
 



 
 
 
 
 

Destroyer 350 
(cor - black ops) 
 
Características de Fábrica: 
 

Ibo Speed 
342-350 fps  
(104-106,6 m/s) 

Brace 6" 
Axle to Axle 32 3/8" 
Puxada 26-31" 
Peso 50/60/70# 
Energia 
Cinética 

95,22 ft-lbs  
(128,8 Nm) 

Let-Off 80% 
 
 
Configuração testada: 
 
Puxada: 28” 
Peso:     61,5# 

 
Flecha Penas Peso Vel. (fps; m/s) 

Flechas Easton ST Axis nano 400 
(9 grãos/polegada) 

Blazer  
2” 

404grãos 273 
83,21 

Flechas Easton ST Axis nano 400 
 

naturais 
4” 

389grãos 286 
87,1 

Carbon Express Maxima 3-D 250 
(7,3 grãos/polegada) 

Blazer 
2” 

387grãos 288 
87,8 

 
Não sendo dos arcos mais suaves de puxar, assim que se faz o arranque torna-se muito 
progressivo e a paragem é muito positiva, o que facilita a ancoragem. 
Apesar do brace ser tão curto, 6”, conseguem-se bons agrupamentos, pelo menos a 25m. No 
dia seguinte com um pouco mais de afinação os resultados são os que se podem ver no 
agrupamento conseguido no alvo de papel (distância 24,5m).  
A vibração é praticamente inexistente e o equilíbrio consegue-se com um estabilizador 
relativamente pequeno. 



 

 


