
Typ / nazwa: statyw fotograficzny / wideo
Model: Tri-14
Producent: TreQ
Waga: 1340g
Materiały: aluminium / tworzywo sztuczne 
Udźwig: 5 kg
Wysokość maksymalna: 157 cm 
Wysokość minimalna: 56 cm 
Wysokość transportowa: 61,5 cm 
Szybkozłączka (QRS): TAK / z tworzywa sztucznego
Wymiary szybkozłączki: 45x45mm / 65x55mm
Rozmiar gwintu mocującego stopkę do aparatu: 1/4 cala
Typ głowicy: zintegrowana ze statywem
Zakres ruchu głowicy:  3D
Haczyk dla obciążenia: TAK
Blokada rozstawu nóg: TAK
Niezależna regulacja nóg: TAK
Niezależna regulacja kąta odchylenia nóg: NIE 
Ilość sekcji nóg: 3
Wysuwana kolumna / blokada kolumny: TAK - korbka /  
TAK - śruba blokująca
Wysokość kolumny: 27,5 cm
Blokada stopki na głowicy: TAK / za pomocą zacisku
Dostępne kolory: srebrny / czarny
Średnia cena: od 97zł do 129zł (info: www.ceneo.pl na dzień 
21.01.2014)
Inne: wysuwane z końcówek nóżek metalowe groty, futerał z 
paskiem naramiennym, dwie poziomice, system Free Lock – 
blokada zacisku szybkozłączki, uchwyt transportowy

Gwarancja: TAK / 2 lata

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

Charakterystyka:
Typowy przedstawiciel rodziny statywów ze średniej półki cenowej wyposażonego w zintegrowaną na stałe z
korpusem głowicę 3D. Cechą która odróżnia go od tańszych modeli z tej samej półki sprzętowej jest staranne
wykończenie,  przekładające  się  bezpośrednio  na  walory  użytkowe  modelu  TRI-14,  statyw  tego  typu  z
powodzeniem może służyć do pracy z lekkimi kompaktami, jak i nieco cięższymi lustrzankami, należy jednak
pamiętać o jego ograniczeniach, o czym niżej. 

Statyw firmy TreQ model TRI-14 wyposażono w wygodny futerał
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Jako przedstawiciel prostych statywów wykonany został z aluminium, w kombinacji z tworzywem sztucznym.
Sama jakość tworzywa jest wysoka, nic nie trzeszczy, wszystkie elementy są dobrze spasowane, o niewielkich
początkowych luzach własnych. Trzy kierunkowa głowica, tak zwana 3D, pozwala na fotografowanie w każdej
płaszczyźnie. Zarówno szybkozłączka, jak i cała głowica wykonana jest z tworzywa sztucznego, co jest zawsze
poważnym mankamentem tego typu statywów, nie tyle ze względu na trwałość, tą tworzywo ma wysoką, lecz
ze względu na tendencję do wyrabiania i powstawania w następstwie tego luzów, co z czasem prowadzi do
niestabilności  statywu.  O  ile  nie  dotyczy  to  samego  mocowania  aparatu,  ani  mechanizmu  blokady
szybkozłączki, o tyle najczęściej z czasem dochodzi do obluzowania samego trzonu za pomocą którego głowica
jest połączona z wysuwaną kolumną. Są to jednak przywary absolutnie nie będące charakterystyczne dla tego
tylko  modelu,  ale  ogólnie  dla  całego  tego  segmentu,  co  właśnie  narzuca  pewne  ograniczenia  w  ich
użytkowaniu, o których wspominałem na wstępie. 

Statyw TRI-14 posiada typową dla tego segmentu produktów budowę, zintegrowaną z korpusem głowicę, wykonana z tworzywa sztucznego. Głowica posiada szybkozłączkę, blokowana za pomocą
zacisku, który z kolei (zdjęcie środkowe) wyposażono w system blokujący samoczynne zamykanie. W głowicy znajdziemy również jedną z dwóch poziomic w jakie wyposażono model.

Ważną zaletą modelu firmy TreQ, jest wyposażenie go w dobry mechanizm wysuwania kolumny, oparty nie na
samym zacisku, lecz mechanizmie korbowym. Pracuje on gładko i płynnie. Blokada mechanizmu odbywa się
poprzez zaciśnięcie śruby na korpusie statywu. 

Statyw posiada wysuwaną za pomocą korbki kolumnę o wysokości 27,5cm blokowana za pomocą śruby (zdjęcie środkowe i prawe). W korpusie znajdziemy drugą z poziomic.

Statyw  TRI-14  wyposażono  z  trzy-segmentowe  nogi,  zakończone  gumowymi  stopkami  z  wysuwanymi
metalowymi kolcami, gadżetem przydatnym szczególnie zimą. Nogi w przeciwieństwie do tańszych modeli
statywów, są stosunkowo grube, zapewniające dobrą stabilność, nawet przy pełnym rozłożeniu. Na plus należy
również  zaliczyć  wyposażenie  statywu  w  haczyk  do  podwieszania  dodatkowego  obciążenia,  co  wydatnie
poprawia  jego  stabilność  przy silniejszym wietrze.  Poszczególne  segmenty  nóg  blokowane  są  za  pomocą
sprawdzonego  i  popularnego  systemu  zatrzasków,  wykonanych  z  tworzywa  sztucznego,  na  każdą  z  nóg
przypada ich po dwa. 

Statyw TRI-14 wyposażono w trzy sekcyjne nogi, blokowane za pomocą dobrze wykonanych (tworzywo sztuczne) zatrzasków. 

Maksymalny  rozstaw  nóg  ograniczany  jest  poprzez  aluminiowe  łączniki  poprzeczne,  nie  pozwalające
statywowi na „rozjechanie”, dodatkowo w części środkowej, na rurce kolumny umieszczono śrubę zaciskającą
kąt rozwarcia nóg, co również pozytywnie wpływa na stabilność modelu. Równocześnie jednak taki system
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rozkładania i blokady kąt rozwarcia jest pięta achillesową tego typu statywów, nie inaczej jest i w przypadku
TRI-14, nogi nawet po zablokowaniu wykazują tendencję do delikatnego luzu skrętnego, co wynika z braku
blokady  każdej  z  nóg  osobna,  oraz  precyzji  mechanizmów.  W  przypadku  pracy  na  długich  czasach
naświetlania, bądź zdjęć HDR, może to mieć wpływ na jakość uzyskanych zdjęć.

Na końcach nóżek, w gumowych stopkach natrafimy na wysuwane, poprzez obrót stopki, metalowe kolce.

O dobrą stabilizację dba również śruba blokująca rozstaw nóg. Do wad tego typu modeli zaliczyć trzeba tendencję do wpadania w drgania przy silniejszym wietrze, oraz ruchów skrętnych, 
pośrednio winę za to ponosi system poprzeczek łączących nogi (foto po prawej) które mają dość duże luzy.

Producent nie bez powodu przedstawia ten model jako statyw przeznaczony do fotografii, jak i kręcenia klipów
wideo,  gdyż głowica wyposażona jest  w długą wygodną rączkę,  umożliwiająca płynny ruch aparatu,  bądź
kamery wokół osi, co jest trudne na głowicach kulowych, osobiście cechę tę zaliczam na plus modelu, gdyż taki
typ głowicy przydaje się w wielu sytuacjach, choćby w rejestrowaniu panoram. 

Model przeznaczony jest zarówno do fotografowania jak i kręcenia klipów wideo, ułatwia to głowica wyposażona w wygodną rączkę. Statyw wyposażono w przydatny uchwyt transportowy.

Wadą  statywu  TRI-14  jest  jego...  czarne  wykończenie.  Pomimo  iż  taki  typ  wykończenia  przydaje  szyku
statywowi, ma on tendencję do szybkiego rysowania. Już po kilkukrotnym złożeniu modelu widać na nim rysy i
ślady. 
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Wadą modelu TRI-14 w wersji czarnej jest silna tendencja do rysowania, już po kilku rozłożeniach widać niemożliwe do usunięcia zarysowania na powierzchni malowania. 
Inną wadą jednak nie tylko tego, ale całego segmentu podobnych statywów, jest brak możliwości zmiany głowicy, która wykonana z tworzywa w sposób naturalny najszybciej się zużywa,

po jej uszkodzeniu statyw staje się bezużyteczny...

Własne doświadczenia
Zanim sam odszedłem od użytkowania tego typu statywów, użytkowałem je przez ponad osiem lat. W tym
czasie, jako że z natury lubię fotografię wieczorną, oraz nocna, tysiące razy pracowałem na nich fotografując
przy czasach  otwarcia  migawki  przekraczających  20,  30  sekund,  uzyskując  zadowalające,  a  nawet  bardzo
zadowalające efekty, co dobrze uwidacznia iż zalety i możliwości. Modele takie nie uniemożliwiają bardziej
zaawansowanej fotografii, należy po prostu być świadomym ich przywar. 

Tego typu statywy posiadają również szereg zalet, w tym brak konieczności dokupowania osobnej głowicy,
niską cenę, oraz niską wagę. Wady wynikają paradoksalnie z samych zalet, gdyż w przypadku uszkodzenia
głowicy cały statyw będzie niezdatny do użytkowania, modele takie mają również tendencję do wpadania w
drgania przy silniejszym wietrze, oraz łapania luzów w czasie dłuższego użytkowania. Pomimo to sprawdzą się
one wyśmienicie przy okazjonalnej fotografii, zarówno w warunkach terenowych, jak i we wnętrzach. 

Model wyposażono w bardzo przydatny haczyk do podwieszania dodatkowego obciążenia, co pozwala na dodatkowa stabilizacją podczas wiatru. 
Statyw wykonano z dbałością o detale, prezentuję się on bardzo estetycznie.

Zalety:
• cena
• staranne wykończenie
• wysuwana kolumna i wysokość maksymalna
• niska waga
• futerał w zestawie
• wysuwane kolce w stopkach
• poprawna stabilność
• haczyk do podwieszenia obciążenia
• dobry mechanizm wysuwania kolumny
• płynna praca głowicy 

Wady:
• rysujące się malowanie
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• niewielkie luzy skrętne na nogach

Strona producenta:  http://www.treq.com.pl/ 

Strona produktu (statyw TRI-14): http://www.treq.com.pl/products/group//stands,54/3-sekcyjny-statyw-foto-video-tri-
14,118.html 

Data zakupu: lipiec 2013
Cena w chwili zakupu: 119 zł

Sebastian Nikiel
29.06.2017

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