
Nazwa: monopod fotograficzny
Model: M140
Producent: CAMROCK
Wysokość po złożeniu: 60cm
Maksymalna wysokość robocza: 178cm
Waga: 65 dag w pokrowcu / 55 dag bez pokrowca (sam monopod)
Głowica: TAK / 2D (dwu kierunkowa) / ruch wokół osi + pochylenie 
poziome
Maksymalna nośność: 5kg
Ilość sekcji nogi: 4 
Szybkozłączka: NIE / aparat montowany bezpośrednio na głowicę 
Gwint do mocowania aparatu: standardowy 3/8 cala
Materiały: stop aluminium, tworzywo sztuczne, pianka
Pokrowiec: TAK / w komplecie / wodoodporny
Gwarancja: TAK / 24 miesiące
Inne: dodatkowa stabilizacja za pomocą metalowej, składanej stopki, 
wysuwany ze stopki kolec, piankowa okładzina na pierwszej sekcji 
nogi
Kod producenta: b/d

Przeznaczenie: 
Klasyczny monopod przeznaczony do pomocniczej stabilizacji w osi pionowej aparatu fotograficznego o
wadze łącznej zestawu (aparat+obiektyw) 5kg. Przydatny wszędzie tam gdzie rozłożenie standardowego
statywu nie jest możliwe, jak: imprezy sportowe, muzea, wydarzenia kulturalne, kościoły, etc... 

Charakterystyka:
Kolejny z testowanych na łamach strony produkt młodej, szybko się rozwijającej firmy CAMROCK, która
ukierunkowana jest na klienta szukającego tańszego sprzęt w przyzwoitej jakości. Rzeczowy monopod
M140 z całą pewnością mieści się w tej półce cenowej, przyjrzyjmy się jak jest z samą jakością... 

Monopod posiada nogę o czterech sekcjach, wykonaną z lekkiego stopu aluminium. Dzięki tej ilości sekcji
monopod M140 można rozłożyć na maksymalną wysokość roboczą wynoszącą aż 178cm, co w praktyce
oznacza  wysoki  komfort  pracy.  Fotografujący  nie  musi  się  pochylać  nas  aparatem,  ani  przyjmować
niewygodnych póz w celu stabilizacji monopodu. Całość nawet po maksymalnym rozłożeniu jest o dziwo
bardzo stabilna i sztywna, a zaobserwowane ugięcie boczne w graniach tolerancji. Również zaciski nóg są
starannie wykonane z dobrej jakości tworzywa, zapewniając odpowiednio mocne trzymanie wysuniętej
sekcji nogi. Wszystko pracuje płynnie i lekko. 

Górną sekcję nogi pokryto pianką ze spienionego tworzywa sztucznego, dzięki której monopod łatwo się
przenosi,  a  porowata  struktura  tworzywa  zapewnia  dobry  chwyt,  skutecznie  przeciwdziałając  jego
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wyśliźnięciu.  W  dolnej  sekcji  znajdziemy  wysuwany  z  garbowanej  stopki  z  tworzywa  sztucznego,
metalowy kolec. Rozwiązanie takie rzeczywiście skutecznie poprawia stabilizację monopodu, czy tripodu
na śliskich, błotnistych, lub oblodzonych powierzchniach. 

Model M140 wyposażono fabrycznie w prostą, plastykową głowicę 2D, jest to również jedna z przywar
tego modelu... głowica co prawda porusza się płynnie i jest stabilna, jednak jakość tworzywa z którego ją
wykonano  budzi  wątpliwości  co  do  jej  długowieczności.  Co  gorsza  głowica  ta  wyposażona  została
podobnie jak i inne modele firmy CAMROCK w rączkę dźwigni pochylenia pionowego o bardzo małym
przekroju, oraz wykonanej z miękkiego metalu. W innej głowicy opisywanej w dziale „Sprzęt” - modelu
CAMROCK H030 błyskawicznie doprowadziło to do wygięcia się gwintu łączącego dźwignię z głowicą.
Nieco  zdumiewa  fakt  że  z  takim uporem stosuje  się  tak  cienkie  dźwignie  przy  zachowaniu  ogólnej
wysokiej  jakości  produktu.  Głowica  zastosowana  w  modelu  M140  ma  też  inny  niuans,  choć  raczej
należałoby użyć tutaj słowa „typ” niż niuans, rozwiązanie to spotyka się bowiem i u innych producentów,
również  w  markowych  głowicach,  otóż  nie  została  ona  wyposażona  w  szybkozłączkę  lecz  wymaga
przykręcania aparatu na sztywno do głowicy za pomocą standardowego gwintu 3/8 cala.  Zastosowana
głowica nie umożliwia również pracy z aparatem podniesionym do poziomu.

Innym mankamentem modelu jest źle wykonana dodatkowa, metalowe ramię, zamontowane tuż powyżej
stopki monopodu. Ramię taka rzeczywiście ułatwia życie, poprawiając stabilizację aparatu i chwali się
firmie  CAMROCK że  takowe zainstalowała,  ma  ona  jednak pewną paskudną cechę,  otóż  nie  została
wyposażona w żadną blokadę wychylenia, a do tego jest bardzo luźna, skutkuje to tym że po wyjęciu z
futerału natychmiast opada, dyndając podczas transport monopodu w rękach. To co prawda szczegół, nie
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wpływający na samą pracę, jednak dość irytujący. Samo zamocowanie stopki też budzi zastrzeżenia, jest
ona po prosu wciśnięta w wywiercony otwór w dolnej sekcji nogi, a ponieważ aluminium z natury jest
miękkim metalem szybko zapewne doprowadzi to do wyrobienia się otworów montażowych. 

Podsumowując, monopod model M140 wykonany został bardzo solidnie, jest stabilny i zapewnia wysoki
komfort pracy, wyposażony jest jednak w mało praktyczną głowicę, oraz posiada niechlujnie zamocowaną
ramie boczne. Biorąc jednak pod uwagę przewagę zalet nad wadami, szczególnie to co najważniejsze w
monopodach, stosunkowo dużą sztywność, bardzo niską cenę, z całą pewnością warto go zakupić, jeśli
jednak zamierzamy go użytkować z cięższymi zestawami fotograficznymi warto może rozważyć zakup
modelu bez fabrycznej głowicy 2D. 

Zalety:
• duża sztywność i stabilność nogi
• dobrej jakości materiały (poza głowicą)
• komfort pracy / duża wysokość maksymalna
• niska waga
• 24 miesiące gwarancji
• niska cena
• futerał na wyposażeniu
• wysuwany kolec w stopce
• piankowa okładzina

Wady:
• niskiej jakości głowica 
• głowica tylko 2D
• fatalnie zamocowana bez możliwości blokady stopki bocznej

Data i miejsce zakupu: aukcje allegro / 15.03.2014
Cena w chwili zakupu: 36 zł 
Testowano z aparatem: Fujifilm Finepix Hs20 EXR (waga 740g)

Przydatne linki: 
Strona firmowa CAMROCK: http://camrock.pl/strona-glowna,75.html 
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opracowanie i zdjęcia: 

Sebastian Nikiel
06.08.2017

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