
Nazwa / typ: statyw fotograficzny / tripod 
Model: C-158 
Producent: TRIOPO
Waga: 1,25kg
Materiały: magnez / aluminium / tytan* / tworzywo sztuczne / 
carbon 
Udźwig: 4,5 kg
Wysokość maksymalna: 148cm
Wysokość minimalna: 32cm (przy odwróconej kolumnie)
Wysokość transportowa: 51cm
Ilość sekcji nóg: 4
Blokada rozstawu nóg: TAK 
Gwint dla głowicy: standardowy 3/8 cala 
Wysuwana kolumna: TAK
Wysokość kolumny: 31cm
Możliwość odwrócenie kolumny: TAK 
Możliwość wymiany kolumny: TAK
Inne: wysuwane z końcówek nóżek metalowe groty, futerał z 
paskiem naramiennym, poziomica, haczyk dla obciążenia, 
piankowe osłony dwóch z trzech górnych sekcji nóg
Gwarancja: TAK / 2 lata
Kraj pochodzenia / producent: Chiny

*informacja niepotwierdzona / pobrana ze strony sprzedawcy

Przeznaczenie: 
Lekki statyw, o średnim udźwigu, przeznaczony dla cyfrowych
lustrzanek,  z  typowym  zestawem  optycznym,  nie
przekraczającym łącznej wagi całego zestawu 4,5kg. 

Charakterystyka:
Starannie  wykonany  statyw  o  doskonałym  stosunku  jakość  /  cena.  Jego  cechy,  oraz  użyte  w  konstrukcji
materiały sprawiają iż może on z powodzeniem aspirować do produktów z wyższej półki sprzętowej, innych
renomowanych producentów. 

Statyw  posiada  typową  budowę  dla  sprzętu  przeznaczonego  do  pracy  w  terenie,  gdzie  liczą  się  przede
wszystkim takie czynniki jak waga, stabilność, odporność na wiatr, oraz wielkość po złożeniu. We wszystkich
wymienionych cechach model C-153 firmy TRIOPO sprawdza się znakomicie. Model wyposażono w trzy nogi
zbudowane z czterech składanych sekcji. Każda z sekcji blokowana jest za pomocą precyzyjnego zatrzasku
wykonanego z  tworzywa z włóknem węglowym (Carbon), co powinno, przynajmniej teoretycznie znacząco
zwiększyć ich odporność mechaniczną, przedłużając czas bezawaryjnej pracy. Nogi dodatkowo wyposażono w
gumowe stopki, z których po przekręceniu śrub znajdujących się w na końcach ostatniej z sekcji, wysuwają się
kolce. Dodatek ten jest nie tylko ciekawy, ale bardzo przydatny podczas fotografowania w terenie błotnistym,
lub zimą. 
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Wszystkie  nogi  statywu posiadają  niezależną od siebie  regulację  kąta  wychylenia,  dzięki  czemu położenie
statywu można  dopasować  do  każdego  terenu,  zachowując  nadal  właściwy poziom aparatu.  Każdą  z  nóg
blokuje  się  za  pomocą  metalowych  zatrzasków,  zabezpieczających  je  przed  niekontrolowanym,
przypadkowym, rozłożeniem poza poziom przez nas zadany. Nogi łączą się z górnym korpusem statywu za
pomocą  śrub  imbusowych,  które  w  razie  konieczności  można  dociągnąć,  jeśli  po  długim  użytkowaniu
powstałyby luzy. Dodatkowym przyjemnym akcentem są piankowe okładziny na dwóch z nóg, poprawiające
wyraźnie chwyt statywu podczas transportu. 

W korpusie statywu, standardowo umieszczono niewielką poziomicę, wskazującą przechył statywu. Poprzez
korpus przechodzi wysuwana kolumna, zwiększająca wysokość roboczą modelu, ale też i przydatną z innych
względów  o  czym  poniżej.  Kolumna  jest  połączona  z  korpusem  za  pomocą  gwintu  i  szerokiej  nakrętki
motylkowej wygodnej w użyciu, wszystko oczywiście zostało wykonane z metalu. 

Statyw  TRIOPO  C-158  wyposażono  w  31  centymetrową  wysuwaną  kolumnę.  Podobnie  jak  reszta  jego
elementów konstrukcyjnych, wykonana została z metalu. Kolumna zakończona została ważnym dodatkiem –
haczykiem,  umożliwiającym podczepienie  dodatkowego  obciążenia,  w przypadku  silniejszych  podmuchów
wiatru. Kolumna umożliwia obniżenie wysokości roboczej statywu aż do 32cm. Możliwe to jest po odwróceniu
(wymontowaniu i zamontowaniu odwrotnie) kolumny, równocześnie ustawiając maksymalny możliwy rozstaw
nóg. Takie ustawienie choć może zając nieco czasu, pozwala fotografować obiekty z bezpośredniej odległości,
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oraz  co  ważne  bezpośrednio  nad  nim.  Kolumna  została  wyposażona  w  podkładkę  blokująca  samoczynne
odkręcanie głowicy podczas jej obrotu, oraz standardowy gwint 3/8 cala do montażu głowicy fotograficznej.

Według informacji ze strony sprzedawcy statyw został  wykonany ze stopu aluminium i tytanu. Nie jestem
jednak  przekonany do  końca  co  do  tej  specyfikacji,  również  statyw  opatrzony  został  innymi  symbolami,
wszystko  raczej  wskazuje  że  wykonano  go  ze  stopu  megnezowo-aluminiowego,  pewne  natomiast  jest  że
wszystkie elementy z tworzywa wykonano z tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem węglowym. Bez
względu  na  rodzaj  stopu,  statyw  ma  niską  wagę,  stosunkowo  dużą  sztywność,  jak  i  dobrą  odporność
mechaniczną. Model wykończono na czarno, co dodatkowo nawiązuje do bardziej zaawansowanych statywów
renomowanych producentów sprzętu fotograficznego.

Statyw  wyposażono  w  starannie  wykonany,  wysokiej  klasy  pokrowiec.  Posiada  on  wewnętrzne  boczne
usztywnienie,  z  sprężystej  pianki  co  dodatkowo  chroni  statyw  przed  uderzeniami,  mocny  zamek,  pasek
naramienny, oraz uszy transportowe. Ma on jednak i swój poważny mankament, jest nim rozmiar, w praktyce
bowiem po założeniu typowej głowicy kulowej nie mieści się on już do pokrowca... nieco szkoda, bo przecież
nie sposób za każdym razem odkręcać głowicy, lub odwracać kolumny, marnując sporo czasu – czasu który
jeśli fotografujemy w górach, na trasie, ma duże znaczenie... 

Innym mankamentem, nie dotyczącym bezpośrednio samego statywu, jest dość niejasna sytuacja serwisowa...
firma TRIOPO nie ma oficjalnego przedstawicielstwa w naszym kraju,  co może prowadzić do kłopotów z
uzyskaniem świadczenia gwarancyjnego zważając na fakt że swoją siedzibę ma w Chinach...  kupując więc
statyw niejako częściowo godzimy się na pewno ryzyko, w zamian jednak otrzymując starannie wykonany
model o niskiej cenie, a w przypadku stwierdzenia wady konstrukcyjnej od razu po zakupie, lub uszkodzenia
podczas transportu, zawsze mamy prawo odwołać się do sprzedającego, żądając wymiany sprzętu, bądź zwrotu
kosztów. 

Poza  tymi  niuansami,  statyw nie  ujawnił  na  dzień  dzisiejszy żadnych  wad.  Całość  sprawia  bardzo  dobre,
estetyczne wrażenie, a co ważne wszystkie jego elementy chodzą płynnie, bez zacięć, oraz z duża precyzją.
Podsumowując  jest  to  naprawdę  dobra  opcja  sprzętowa,  wobec  ultra  drogich  statywów  renomowanych
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producentów. 

Zalety:
• niska waga
• niska cena
• doskonały stosunek cena / jakość
• precyzja i płynna praca
• staranne wykonanie
• małe wymiary po spakowaniu
• duża maksymalna wysokość robocza
• kolce w nóżkach
• zaawansowane materiały
• modułowa budowa umożliwiająca łatwą wymianę części
• dobrej jakości pokrowiec

Wady:
• brak serwisu producenta na terenie Polski 
• zbyt mały pokrowiec uniemożliwiający spakowanie statywu z założoną głowicą

Data zakupu: lipiec 2013
Cena w chwili zakupu: 119zł
Średnia cena: od 145ł (allegro) do 200zł
Zakupiono: na aukcjach allegro

 

opracowanie: 
Sebastian Nikiel

www.zyciepisanegorami.pl
e-mail: s.nikiel.mojegory@gmail.com
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