
Typ / nazwa: nisko profilowa fotograficzna głowica kulowa

Producent: Xiletu

Model: XG-25

Udźwig: do 6 kg

Średnica kuli: 25 mm 

Obrót wokół osi: TAK / 360°

Pochylenie kuli w pionie: 90°

Szybko złączka: TAK / ze stopu aluminium z gumowymi
panelami
Zgodność z systemem Arca Swiss: TAK

Blokada szybkozłączki na głowicy: śrubowa /
regulowana pokrętłem

Blokada bezpieczeństwa szybkozłączki: TAK /
podwójna 

• wypustki w podstawie płytki dopasowane do śrub na
szybkozłączce

• pogłębione rowki prowadzące szybkozłączkę

Regulacja ruchu kuli: mechaniczna / dźwigienką

Regulacja oporu ruchu kuli: NIE

Pokrętło blokady obrotu wokół osi: TAK

Waga: 
• wraz ze szybkozłączką 190 g (podawana przez producenta 192 g)
• samej głowicy 150 g
• samej szybkozłączki 40 g

Wymiary głowicy: 
• od podstawy do szczytu / bez szybkozłączki – 61 mm
• od podstawy do szczytu / z szybkozłączką – 64 mm

Wymiary szybko-złączki: 38 x 44 mm (szerokość / długość) 

Materiały: 
• stop aluminium / korpus, szybkozłączka, kula, pokrętła i gałka
• metal / śruba mocująca szybkozłączkę do korpusu aparatu / gwint śruby mocującej do statywu / śruba mocująca 

podstawę dla szybkozłączki / rdzeń z gwintem statywowym
• teflon / łoże kuli głowicy
• guma i tworzywa sztuczne / wykładzina ochronna ograniczająca poślizg na szybkozłączce / piankowa uszczelka w 

szparze regulującej blokadę kuli

Rozmiar gwintu mocującego głowicę do statywu: 3/8 cala + w komplecie adapter 3/8" na 1/4"

Rozmiar gwintu mocującego szybko-złączkę do aparatu: ¼ cala

Poziomice: NIE

Możliwość zmiany / wymiany stopki szybkozłączki: TAK

Gwarancja: TAK / Chińska 2 lata / krajowa w zależności od miejsca zakupu

W zestawie: 
• adapter gwintowy 3/8" na ¼"
• klucz imbusowy
• klucz do adaptera gwintowego
• certyfikat oryginalnego produktu Xiletu

Inne: 
• skala kątowa obrotu wokół osi na podstawie głowicy co 2,5°
• skala +/- 10 mm wysunięcia szybkozłączki z podstawy
• radełkowana powierzchnia pokrętła płytki mocującej szybkozłączkę
• profilowane, anatomiczne pokrętła
• logo i nazwa marki oraz model nadrukowane na podstawie korpusu
• specjalna nisko profilowa budowa korpusu – część odpowiedzialna za blokadę kuli została przesunięta w tył, co 

znacząco obniżyło środek ciężkości w stosunku do tradycyjnego korpusu
Kraj pochodzenia: Chiny

Dostępność na rynku krajowym: TAK

Data i miejsce zakupu: 05.01.2021 / Chiny – platforma aukcyjna AliExpress
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Cena w chwili zakupu: 
• AliExpress: 18,50 $ / około 72,15 zł*
• średnia cena krajowa: od 119 do 165 zł

*przy cenie dolara amerykańskiego równej 3,90 zł

Przeznaczenie: 
Statywowa fotograficzna głowica kulowa, przeznaczona do bezlusterkowców oraz lustrzanek, używanych w
zestawie  z  obiektywami  standardowymi,  jak  i  średnimi  teleobiektywami,  gdzie  łączna  waga  zestawu  nie
przekracza 6 kilogramów. Głowica nadaje się również doskonale do użytkowania z aparatami kompaktowymi,
w tym szczególnie z segmentu mega-zoom, jak i po zastosowaniu odpowiedniego uchwytu smartfonami.

Tytułem wstępu – dlaczego ta głowica...
Mniej więcej w połowie czerwca 2019 roku nabyłem głowicę marki  Andoer model D25-C, której recenzja
ukazała  się  jesienią  tegoż  roku  («recenzj  a  »  ).  Był  to  bardzo  udany model  cechujący  się  nisko  profilowym
korpusem,  co  wraz  z  kilkoma innymi  zmianami  konstrukcyjnymi  umożliwiło  jego  poważne  odchudzenie,
dzięki  czemu  całkowita  masa  głowicy  wynosiła  zaledwie  170  gramów (195  g  wraz  z  szybkozłączką).
Kolejnym atutem poza  samą wagą,  są  niewielkie  rozmiary  wynikającego  z  zastosowania  takiego  korpusu.
Wszystko to predysponuje ją w sposób szczególny do użytkowania w warunkach terenowych, na górskich
szlakach, gdzie liczy się każdy dodatkowy gram jaki musimy przez wiele godzin dziennie dźwigać. Oczywiście
sama waga i małe wymiary nie będą mieć żadnego znaczenia jeśli dana głowica nie zapewni odpowiednio
dużego udźwigu, oraz co najważniejsze będzie w pełni stabilna, utrzymując zadany kąt pochylenia.

Głowica marki Andoer model D25-C służył mi bezproblemowo w połowy czerwca 2019 roku («recenzja»), odwiedzając ze mną mnóstwo górskich zakątków o każdej z pór roku – tu po lewej  rzeczowa
głowica, po prawej zamontowana na statywie, podczas pracy na szczycie Wysokiej w Pieninach 26.08.2020r.

Rzeczowa głowica Andoer D25-C miała teoretyczną nośność rzędu 10 kg, w praktyce szacowałem

ja na nieco mniejszą wartość, wynoszącą około 7 - 8 kilogramów, co i tak jest wartością bardzo

dobrą, szczególnie w relacji do piórkowej wagi korpusu i niewielkiej 25 mm kuli. Nigdy w trakcie

użytkowania nie miałem problemów z jej opadaniem, tudzież efektem „pływania” po zablokowaniu

kuli. Co więc się stało, skoro tak bardzo ją zachwalam, że po dwóch latach zakupiłem inną? Cóż, skracając tą
historię  po  prostu  użyłem  zbyt  dużej  siły,  podczas  próby  jej  odkręcenia  z  pionowej  kolumny  statywu.
Zakleszczona na tej ostatniej po wielu miesiącach pracy, nie dawała się za nic poruszyć. Jak to niestety czasem
miewam w zwyczaju próbowałem rozwiązać problem siłowo w efekcie zrywając gwint śruby blokującej obrót
głowicy wokół osi i tak zmuszony zostałem do zakupu nowego modelu.  Biorąc jednak pod uwagę dwu

letni bezawaryjny przebieg służby, około 30 000 wspólnie wykonanych zdjęć, z czego ponad 20

000 w terenie górskim, cenę wynoszącą niespełna 88 zł, nie mam absolutnie żadnych powodów

aby narzekać na jej jakość.
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Głowica Andoer D25-C na przestrzeni dwóch lat udowodniła że dobry, zapewniający mocne podparcie model nie musi kosztować bardzo dużych pieniędzy. Tu podczas wspólnych górskich wypadów, od
lewej widoki na Tatry z Wysokiej w Pieniach 26.08.2020r, oraz hala przed Słowianką, w Beskidzie Żywieckim 07.07.2020r

Dobre  doświadczenia  wyniesione  z  użytkowania  głowicy  Andoer D25-C  sprawiły  że  moje

poszukiwania  zogniskowały  się  właśnie  na  modelach  oferujących  podobną  budowę. Mogłem
oczywiście pójść po najmniejszej linii oporu i zakupić ponownie ten sam model, w takim jednak przypadku o
czym miałbym teraz pisać? Poważniej, zależało mi po prostu na czasie, ze względu na fakt że nagle zostałem
tylko z niedomagającą staruszką – 8 letnią głowicą marki WeiFeng Group model WF-591BH («recenzja»),
która z racji swego wieku i bardzo dużego przebiegu (właściwie jakie by tu określenie było poprawne?) zaczęła
wykazywać luzy na zablokowanej kuli, czyli feralny efekt pływania (samoczynnego opadania). 

Z jak zwykle mocno ograniczonym budżetem nie miałem też ochoty przepłacać za często gorsze głowice w
kraju, a poza tym wiele z nich, jak choćby Andoer D25-C nie były dostępne w Polsce wcale. Zakup miał więc
miejsce zwyczajowo już chyba dla mnie w Chinach, na platformie AliExpress.  Tak się  sprawy ułożyły że
głowicą która miała według deklaracji sprzedawcy najszybciej dotrzeć do Polski był model XG-25, marki już

obecnej na krajowym rynku, tudzież Xiletu.

Niewielki nisko profilowy korpus, mała waga, względnie duża nośność, tymi cechami można by określić głowicę Andoer D25-C («recenzja»), nic więc dziwnego że gdy konieczny okazał się zakup nowej
właśnie o takich cechach szukałem nowego modelu. Tu po lewej porównanie wielkości trzech używanych przeze mnie głowic, nisko profilowej  Andoer D25-C po lewej, dalej leciwej ośmiu letniej WeiFeng

Group model WF-591BH («recenzja»), oraz największej Manbily KB-0 («recenzja») /  konieczność wymiany głowicy  Andoer D25-C nie była spowodowana usterką niej samej, ale użycia przeze mnie
wobec niej zbyt wielkiej ilości siły podczas próby zdjęcia z kolumny statywu, w efekcie zerwałem śrubę blokującą obrót korpusu głowicy wokół osi, a potem aby móc w ogóle ją zdjąć musiałem niestety

zdemontować górną część korpusu z podstawy głowicy (na zdjęciu po prawej), powstałe uszkodzenia nie są efektem zużycia głowicy, lecz nieudanych prób zdjęcia jej z zakleszczonej kolumny statywu...

Po  krótkim  śledztwie  w  sieci  okazało  się  że  głowice  tej  marki,  ale  i  szerszy  wachlarz  akcesoriów
fotograficznych  używany  jest  dość  powszechnie,  a  opinie  są  generalnie  dobre.  Najważniejszym jednak

atutem była dla mnie charakterystyka użytkowa głowicy Xiletu XG-25, która zarówno pod kątem

budowy, jak i osiągów była bardzo zbliżona do  głowicy Andoer D25-C, a dodatkowym  bonusem

była jej cena wynosząca w Chinach 18,50 $, czyli około 72,15 zł (przy cenie dolara US 3,90 zł). Była
więc nawet tańsza od swej poprzedniczki, a w stosunku do  cen krajowych wynoszących 119 do 165 zł
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tańsza w zakupie bezpośrednim o około 70 do 120%. Wszystkie ta fakty sprawiły że to właśnie ona dołączyła
do mojego fotograficznego kramu, stając się bohaterką niniejszej recenzji.

Głowica Andoer D25-C służyła mi wiernie podczas górskich wojaży,  jak i pracy w domowy studio, zawsze zapewniając pewne, bez efektu „pływania” poparcie body aparatu bez względu na zadany kąt
pochylenia, czy jej następczyni głowica marki Xiletu model XG-25 wylegitymuje się równie dobrymi cechami? Tu po lewej podczas fotografowania na Średnim Grojcu jesienią 2019 roku, po prawej

Ochodzita o zachodzie słońca 30.06.2020r.

Pierwsze wrażenia – budowa i materiały  ...  
Jak już wiecie u podstaw konieczności zakupu nowej głowicy legło ukręcenie łba starej… znów ponosi mnie
słowna  fantazja,  wybaczcie,  tak  czy  siak  ze  względu  na  jej  awarię,  po  szybkiej  analizie  możliwości,  z
szczególnym naciskiem na czas dostawy i cenę, zakupiłem w Chinach głowicę marki Xiletu  model  XG-25.

Deklarowany  czas  dostawy  przesyłką  kurierską  wynosił  od  trzech  do  siedmiu  dni. Jakże  miło  byłem

zaskoczony gdy w zaledwie 24 godziny po dokonaniu zakupu głowica wylądowała już na Okęciu.

Niestety zwyczajowo potem już tak różowo nie było, przesyłka ugrzęzła na odprawie celnej, a potem wiecznie
spóźnionej  Poczty  Polskiej.  Wreszcie  po  czterech  dniach  kurier  z  tej  ostatniej  wręczył  mi  oczekiwana
przesyłkę.

Zważywszy na fakt  że głowica była mi pilnie potrzebna z lekkim niepokojem zabrałem się do rozbrajania
paczki. zawsze bowiem pomimo wielu lat zakupów w Chinach gdzieś tam z tyłu głowy jest ta niepewność,
może nie tyle co do rzetelności Chińskich sprzedawców, ale tego jak dany produkt przeżył podróż. Wszystko
było  jednak  w  porządku.  Prosty  w  piaskowym  kolorze  kartonik  nieco  ucierpiał,  ale  zawartość,  tudzież
bohaterka naszej recenzji spoczywała bezpiecznie w dodatkowym piankowym zawiniątku.

Głowica  Xiletu XG-25  dostarczana jest  wraz  z  kluczem imbusowym umożliwiającym regulację

śruby  płytki  dla   szybkozłączki,  adapterem  gwintowym  3/8  na  1/4  cala,  broszurką  z  danymi

technicznymi,  oraz…  czymś  czego  początkowo  nie  potrafiłem  zidentyfikować. Był  to  kawałek
profilowanego metalu, możliwe że jakiś klucz, widziałem taki jednak po raz pierwszy na oczy, toteż zwróciłem
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się w tej sprawie do sprzedawcy. Odpowiedź okazała się wręcz oczywista (jak to bywa już po fakcie), był to

klucz, którego zadaniem jest umożliwienie dokręcenia adaptera gwintowego. 

Wśród akcesoriów dołączonych do głowicy znalazłem początkowo nie znanego mi przeznaczenie metalowy profilowany klucz (po lewej), dopiero w toku wymiany wiadomości ze sprzedawcą
dowiedziałem się że służy on do łatwiejszego wkręcenia / wykręcania adaptera gwintowego 3/8 na 1/4 cala do podstawy głowicy, tu na zdjęciu po prawej...

Sama głowica Xiletu XG-25 od pierwszych chwili gdy wziąłem ją do ręki wywarła na mnie bardzo

pozytywne wrażenie.  Z perspektywy czasu wydaje mi się że wręcz lepsze niż jej poprzedniczka, a to za
sprawą zmienionej budowy kolumny łączącej kulę z podstawą szybkozłączki, o czym jednak więcej  będzie
dalej.  Jak już wspomniałem cechą charakterystyczną omawianego modelu jest nisko profilowy

korpus.  Cechuje  go  obniżona  o  połowę  wysokość  w  stosunku  do  konwencjonalnych  głowic

kulowych. Udało się to uzyskać dzięki przeniesieniu szpary konstrukcyjnej na tylną, zewnętrzną

część korpusu.

Głowica Xiletu XG-25 od pierwszych chwili gdy wziąłem ją do ręki wywarła na mnie bardzo pozytywne wrażenie...

Czysta prosta mechanika, obejma, śruba i dźwignia, a w środku łoża kula, która po dokręceniu śruby blokuje
się  w  zadanej  pozycji. Aby  uniknąć  problemów  wynikających  z  niejednorodnym,  lub  zbyt

intensywnym naciskiem na brzegi  szpary konstrukcyjnej  zaimplementowano w niej  dodatkową

piankową  uszczelkę  amortyzującej  nacisk,  oraz  lepiej  go  rozkładająca,  nie  wpływająca

równocześnie negatywnie na samą jego siłę, a tym samym stabilność kuli. Element blokady, z

opisaną szparą konstrukcyjną został wyprowadzony poza obrys głowicy na około 15 mm (znów
mniej od głowicy Andoer D25-C gdzie wartość ta wynosiła 2 cm). Jak się okazało podczas użytkowania jest to
w  zupełności  wystarczająco  duża  powierzchnia  docisku  aby  zapewnić  głowicy  stabilność.  Rozwiązanie

banalnie  proste,  skuteczne  i  potencjalnie  bezawaryjne,  co  empirycznie  już  miałem  okazję

potwierdzić  podczas  użytkowania  wymienionej  już  głowicy  Andoer  D25-C.  Jedynym  ewentualnie
podatnym na uszkodzenia elementem takiej budowy jest sama piankowa uszczelka w szparze konstrukcyjnej,
przy czym po dwóch latach użytkowania wymienionej wcześniej głowicy z taką samą uszczelka, zarówno zimą
podczas mrozów, jesiennych ulew, jak i siermiężnych letnich upałów niczego takiego nie zauważyłem. 
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Cechą charakterystyczną głowicy Xiletu XG-25 (po lewej) jest podobnie jak nisko profilowy korpus podobny do tego w głowicy Andoer D25-C (po prawej) - dzięki jednak zmodyfikowaniu jego budowy,
obniżeniu środka ciężkości, udało się jeszcze bardziej go skrócić z 20 mm do około 15 mm.

Innym bardzo ważnym atutem takiej budowy korpusu jest obniżenie środka ciężkości i przeniesie

go ku tyłowi. Ma to dodani wpływ na ogólne wyważenie głowicy i spoczywającego na nim aparatu,

którego szczególnie w przypadku modeli bezlusterkowych (aparatów systemowych) główny ciężar

stanowi wysunięty do przodu obiektyw.  To właśnie z tego powodu głowice takie są w sposób

szczególny dedykowane do współpracy z tego typu aparatami.
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Pomiędzy szczękami szpary konstrukcyjnej, odpowiadającej za blokadę kuli w łożu, dodano dodatkową piankową uszczelkę. Zapewnia ona bardziej równomierny docisk powierzchni szczęk, oraz
przeciwdziała ich szybkiemu zużywaniu...

Wreszcie oczywistym atutem takiego odchudzonego korpusu jest jego znacznie niższa waga. Tej

cesze sprzyja również fakt że został on wykonany w całości z  lekkiego wysokiej jakości stopu

aluminium anodyzowanego na kolor czarny. W osi korpusu, w jego przedniej części, dodano profilowane
wcięcie  pozwalające  na  opuszczenie  aparatu  w  zakresie  do  90°.  Płaszczyzna  czołowa  wcięcia  pochyłu
kątowego została sfrezowano, co ponownie odchudziło sam korpus, ale też i nadało mu ciekawszy kształt. Pod
rzeczowym wcięciem nadrukowano białą farbą nazwę i równocześnie logo marki, oraz typ modelu głowicy. 

Globalnie cały korpus głowicy Xiletu XG-25 wykonano z lekkiego, wysokiej klasy, stopu aluminium. Korpus, płytkę dla szybkozłączki, jak i ją samą pokryto odpornym na uszkodzenia czarnym
malowaniem. W przedniej części dodano profilowane wcięcie pozwalające na opuszczenie aparatu w zakresie do 90°...

Podążając od czoła korpusu wzdłuż jego boków, lekko zaokrąglone linie zostają bardziej zdecydowanie ścięte,
natrafiamy na płaskie panele, za którymi korpus zaczyna się zwężać ku opisanej już szparze konstrukcyjnej.
Wymienione  płaskie  panele  boczne mają  za  zadanie  nie  tylko zebranie  nadmiaru  materiału,  ale

przede  wszystkim  ułatwienie  obsługi  pokręteł  regulacyjnych.  Dzięki  takiemu  profilowi  palce  nie
zahaczają  o  ścianki  korpusu.  Skoro  został  już  poruszony  temat  regulacji,  model  XG-25 wyposażono
standardowo dla tej klasy głowic w dwie dźwigienki regulacyjne.

 7                                                                                                                                                                                CC - Attribution Noncommercial, share Alike by Sebastian Nikiel

Prawa autorskie –  można  wykorzystywać  nieodpłatnie  wyłącznie  w  zastosowaniach  niekomercyjnych,  oraz  z  uznaniem  i  zachowaniem autorstwa,  zgodnie  z  licencją  Creative  Common  3.0  –
www.creativecommons.org / Copyright – can be obtained in a non-commercial manner and with the recognition and behavior made, in accordance with the license under the Creative Common 3.0 license
– www.creativecommons.org

Informacja prawna – zgodnie z przepisami prawa, wszystkie wyrażane na łamach niniejszej strony opinie, są wyłącznie moją osobistą opinią na temat danego sprzętu, odzieży, czy

akcesorium,  wynikającą z posiadanego doświadczenia,  nabytego w trakcie  jego użytkowania,  oraz  dotyczącą wyłącznie testowanego egzemplarza,  a nie  całościowo danego modelu
produktu.



Budowa korpusu głowicy została starannie przemyślana, wszędzie gdzie było to możliwe dokonano zredukowano masę korpusu, sfrezowano też boczne panele co znacząco ułatwia operowanie
dźwigienkami regulacyjnymi...

Znów spoglądając od czoła na lewym boku, w linii przedłużenia dla szpary konstrukcyjnej, dodano

niewielką dźwigienkę odpowiedzialną za blokadę obrotu głowicy wokół osi. Po drugiej stronie,

głęboko  w tyle,  w  osi  przedłużenia  dla  szpary  konstrukcyjnej  natrafimy  na znacznie  większą

dźwigienkę,  odpowiedzialną  za  blokadę  kuli. Obie  dźwigienki  wykonano  podobnie  jak  korpus  z
aluminium, z tym że z oczywistych względów tu pozbawionego dodatkowego malowania. Ich powierzchnia
jest  lekko chropowata,  wykończona na matowo,  co ułatwia pewny chwyt.  Sprzyja temu również starannie
dobrany,  anatomiczny  profil  dźwigienek,  w  obu  przypadkach  taki  sam,  różnica  dotyczy  wyłącznie  ich
wielkości.

...model XG-25 wyposażono standardowo dla tej klasy głowic w dwie dźwigienki regulacyjne. Jedną dużą (zdjęcie po lewej) umożliwiającą łatwe operowanie położeniem i blokadą kuli, oraz drugą
mniejszą odpowiedzialną za blokadę obrotu wokół osi (po prawej).

W miejscu tym pora jednak też wspomnieć o  pierwszych dwóch zauważonych wadach. Jednej
błahej, drugiej fizycznie wpływającej na komfort użytkowy. Pierwsza z nich dotyczy bocznych, zamykających
otwory  śrub  mocujących  dźwigienki  do  korpusu  zaślepek.  Wykonano  je  z  czarnego  matowego tworzywa,
zostały one jednak tylko w nie wciśnięte, posiadając w dodatku sporu luz. Bardzo łatwo o ich przypadkowe
wypadnięcie, co też miało miejsce już podczas pierwszego terenowego testu. Druga stwierdzona przywara

była dla mnie dużym, niestety negatywnym, zaskoczeniem.  Standardowo dźwigienki  tego typu

posiadają mechanizm  umożliwiający ich podniesienie i zmianę położenia względem korpusu (bez
zmiany  docisku).  Dzięki  temu  nie  zachodzi  niebezpieczeństwo  zablokowania  się  dźwigienki  z

podstawą płytki szybkozłączki, czy rantem kołnierza kolumny statywu,  co ma ogromne znacznie

dla komfortu użytkowego. Umożliwia bowiem takie dopasowanie ich położenia by dokręcenie / odkręcenia
dźwigienek było po prostu wygodne. Obecność tego rozwiązania wydawała mi się tak oczywista że przyznaję
nawet nie sprawdziłem tego aspektu budowy głowicy przed zakupem… cóż jest to nauczką na przyszłość by
niczego nie zakładać z góry, a dla omawianej głowicy dość duży minus za jego brak.
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Śruby mocujące dźwigienki do korpusu zostały zasłonięte niedbale spasowanymi zaślepkami z tworzywa sztucznego, bardzo łatwo ulegają one wysunięciu, a w efekcie zgurbieniu, co też miało miejsce
już podczas pierwszego testu terenowego, gdy zagubiona została zaślepka dźwigienki regulującej obrót głowicy wokół osi...

Korpus łączy się z płytą tworzącą obrotową podstawę głowicy. Na jej rancie nadrukowano skalę

kątową obrotu wokół osi o skoku 2,5°. Punkt odniesienia – zerowy skali, naniesiono na boku korpusu, po
stronie dźwigni blokady kuli,  w osi  pionowej głowicy.  Tu na odmianę duży plus dla marki Xiletu za

precyzyjne wykonanie mechanizmu obrotu, który pracuje płynnie, bez żadnych przycięć w całym

zakresie ruchu, a równocześnie z właściwym oporem,  na tyle dużym aby nie dochodziło do nagłego
skoku głowicy wokół osi bez względu na stopień poluzowania dźwigienki blokującej. Przyglądając się z bliska,
około 0,5 mm szparze pomiędzy obrotową podstawą a korpusem, obracając tym ostatnim dostrzeżemy brak
jakichkolwiek nierówności, elementy zostały starannie dopasowane, nie ma tu mowy o żadnych nadmiernych
luzach i złym wykończeniu powierzchni.
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Zdecydowanie na minus głowicy Xiletu XG-25 trzeba zaliczyć brak mechanizmu umożliwiającego zmianę położenia dźwigienek po zablokowaniu. Wada ta bardzo mnie zaskoczyła, wydawało się bowiem
że tak podstawowe rozwiązanie jest standardem, niestety recenzowana głowica wyprowadziła mnie z błędu… brak takiego mechanizmu sprawia że stosunkowo łatwo może dojść do sytuacji widocznej

na zdjęciach na dole gdy dźwigienka będzie zahaczać o aparat, a czasem wręcz uniemożliwi wybranie określonego kąta pochylenia głowicy. Na górze widoczny mechanizm zmiany położenia dźwigienek
z głowicy Andoer H-35 której recenzja powinna ukazać się końcem lata. Dzięki temu prostemu mechanizmowi wystarczy odciągnąć dźwigienkę i przestawić jej położenie co całkowicie rozwiązuje

problematyczną kwestię..

Zajrzyjmy teraz pod spód obrotowej podstawy korpusu. W osi natrafimy oczywiście na otwór montażowy,
umożliwiający założenie głowicy na statyw. Ma on standardową średnicę 3/8 cala, jak już wiemy w zestawie
jest jednak również adapter umożliwiający jej zmianę na ¼ cala. Ukrytym tu atutem głowicy Xiletu XG-25

są trzy imbusowe śruby. Dlaczego są tak ważne? Umożliwiają bowiem łatwy dostęp do wnętrza korpusu, co
w razie takiej potrzeby może okazać się prawdziwie zbawienne, tu jednak pozwólcie wątek ten rozwinę dalej,
w osobnej części. Obrotowa podstawa została wykonana z takiego samego jak korpus aluminium i podobnie jak
on  wykończona  na  kolor  czarny  matowy.  Sama  powłoka  lakiernicza  cechuje  się  dobrą  odpornością  na
oddziaływanie mechaniczne. Po dłuższym użytkowaniu widoczne są jednak drobne uszkodzenia powłoki w
miejscach szczególnie narażonych na tarcie,  jak podstawa korpusu, czy płytka szybkozłączki,  są  to jednak
normalne zmiany wynikające z częstego użytkowania.

Korpus łączy się z płytą tworzącą obrotową podstawę głowicy. Na jej rancie nadrukowano skalę kątową obrotu wokół osi o skoku 2,5° / na zdjęciu po prawej widać też drobne przetarcia na brzegach płytki
szybkozłączki – czyli miejsc szczególnie narażonych na oddziaływanie mechaniczne, tu zdjęcie po około półrocznym użytkowaniu.

Model  wyposażono  w typową dla  tej  wielkości  korpusów i  nośność  kulę  o  średnicy  25  mm,

wykonana w całości z aluminium. Powierzchnia kuli jest lekko chropowata, oraz wykończona matowo,
dokładnie tak samo jak dźwigienki i w tym samym celu – poprawia to zachowanie zablokowanej kuli w łożu,
tudzież jej pewniejsze trzymanie zadanego pochylenia. Samo łoże, w którym spoczywa kula, wyściela wkładka
z czarnego, o wysokiej odporności na ścieranie tworzywa. Również ten element podczas moich wieloletnich już
doświadczeń, w tym dwu letniego wyniesionego z użytkowania głowicy Andoer D25-C o najbardziej zbliżonej
budowie, nigdy nie zawiódł.  Tego samego typu tworzywo znajdziemy między innymi w łożu kuli  głowicy
WeiFeng Group model WF-591BH, gdzie również po ośmiu latach element ten nie wykazuje istotniejszych
cech zużycia.
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W osi podstawy korpusu natrafimy na otwór montażowy, umożliwiający założenie głowicy na statyw. Ma on standardową średnicę 3/8 cala, jak już wiemy w zestawie jest jednak również adapter
umożliwiający jej zmianę na ¼ cala. Ukrytym tu atutem głowicy Xiletu XG-25 są trzy imbusowe śruby – umożliwiają one łatwe rozkręcenie korpusu i dokonanie w razie takiej konieczności inspekcji jego

stanu, regulacji lub innej naprawy.

Kula głowicy jest ścięta od dołu i wydrążona w środku co ponownie sprzyja zmniejszeniu wagi

całości,  równocześnie  nie  wpływając  negatywnie  na  jej  trwałość.  Stanowi  ona  jednorodny

element z wyprowadzoną w górę kolumną. Tu powracamy do różnicy w budowie która rzuciła mi się w
oczy jako pierwsza pomiędzy omawianą głowicą Xiletu XG-25, a jej poprzedniczką Andoer D25-C. Rzeczowa
kolumna łącząca kulę z podstawą płytki szybkozłączki została wyraźnie obniżona w stosunku do wymiarów tej
ostatniej.  W recenzowanym modelu XG-25 wynosi ona wraz z kołnierzem dla śruby mocującej 10

mm,  wobec  18  mm  głowicy  Andoer  D25-C.  Czyni  to  głowicę  nie  tylko  bardziej  kompaktową,

zwartą,  ale obniża środek ciężkości,  oraz zmniejsza obciążenie dynamiczne przenoszone przez

kolumnę  na  kulę  podczas  pracy  w  pochyleniu.  Skraca  też  skok  umożliwiając  szybsze  i

wygodniejsze operowanie kątem pochylenia zamontowanego na głowicy aparatu. To kolejny już

plus dla marki Xiletu.

Model wyposażono w kulę o średnicy 25 mm, wykonaną w całości z aluminium. Kula jest ścięta od dołu i wydrążona w środku co ponownie sprzyja zmniejszeniu wagi całości, równocześnie nie wpływając
negatywnie na jej trwałość. Stanowi ona jednorodny element z wyprowadzoną w górę kolumną. Kula spoczywa w łożu wyścielanym profilowana wkładką z odpornego tworzywa, którego powierzchnia

przypomina teflon.

Kolumnę  kończy  wymieniony  kołnierz  dla  śruby  mocującej,  oraz  poprzeczne  wypustki

zapobiegające  obracaniu  się  wokół  osi,  nawet  po  częściowym  poluzowaniu,  płytki  dla

szybkozłączki.  Tu  pora  pomówić  o  kolejnym  niezmiernie  ważnym  atucie  modelu,  na  którego

obecność  zawsze  w  sposób  szczególny  zwracam  uwagę  przy  wyborze  głowicy  –  płytkę

szybkozłączki zgodną ze standardem Arca Swiss. O tym ostatnim i płynącym z jego obecności zaletach
pomówimy szerzej za chwilkę. Płytka montażowa dla szybkozłączki wykonana jest w całości z takiego samego
jak  korpus,  również  wykończonego  na  kolor  czarny  matowy,  aluminium.  Ma ona  stosunkowo niewielkie
rozmiary,  co  niektórzy  mogliby  poczytywać  za  wadę,  ja  sam  jednak  zaliczam  tę cechę  na  plus  modelu.
Pamiętajmy że głowica szczególnie predysponowana jest dla bezlusterkowców, które posiadają najczęściej o
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wiele  mniejsze  korpusy  od  lustrzanek. Podstawa  płytki  tworzy  prostokąt  w  pozycji  zamkniętej  o

wymiarach  50x30mm. Jest to w zupełności wystarczającą powierzchnia dla stabilnego podparcia, a dzięki
zwartej budowie nie wystająca mocno poza obrys samej głowicy.

Dzięki przeprojektowaniu korpusu głowicy Xiletu XG-25 udało się skrócić kolumnę łączącą kulę z płytką montażową szybkozłączki z 18 mm w przypadku głowicy Andoer D-25C (po lewej) do zaledwie 10
mm w przypadku omawianej (po prawej). Czyni to głowicę nie tylko bardziej kompaktową, zwartą, ale obniża też środek ciężkości...

Płytkę wyposażono w prosty system montażu szybkozłączki, oraz podwójny system blokady ruchu

tej  ostatniej  w samej płytce,  co ma oczywiście za zadanie ochronę naszego drogiego sprzętu

fotograficznego  przed  niekontrolowanym  wysunięciem  z  szyn  płytki. Mamy  tu  więc  prosty,
sprawdzony  i  trwały  mechanizm śrubowy regulujący  docisk  bocznej  szczęki  do rantu szybkozłączki,  oraz
specjalnie  profilowaną  wewnętrzną  podstawę  płytki.  Składają  się  na  nią  dwa  wyfrezowane  w  osi  śruby
mocującej płytkę do kolumny kuli wgłębienia, w których blokują się wykręcane trzpienie obecne w podstawie
szybkozłączki.  Uniemożliwia  to  więc  ruch  boczny  szybkozłączki,  tym samym o  ile  szczęka  została  choć
częściowo dociśnięta do jej brzegów zapobiegając jej wysunięciu.
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Model wyposażono w płytkę montażową zgodną ze standardem Arca Swiss, wyposażoną w podwójny system blokady aparatu na głowicy. Składa się na niego śrubowy mechanizm dociskający szczękę
do bocznej powierzchni szybkozłączki, oraz specjalnie ukształtowanych wypustek w osi śruby mocującej płytkę do kuli głowicy, w którą wpasowywane są dwa wykręcane trzpienie w podstawie

szybkozłączki (zdjęcie po prawej na dole).

W tym jednak konkretnym przypadku jest jednak pewne „ale”, otóż ze zdziwieniem zauważyłem że

długość  śruby  regulującej  docisk  szczęki  jest  na  tyle  duża  że  trzeba  się  niemało  nakręcić

pokrętłem aby ją w pełni zacisnąć. Przyznaję że pomimo iż sprzyja to bezpieczeństwu sprzętu jest też
równocześnie bardzo irytujące… istnieje jednak prosty sposób na ominięcie tego problemu, o czym będzie
więcej przy okazji omówienia zalet standardu  Arca Swiss.  Sama regulacja odbywa się za pomocą bardzo
wygodnego pokrętła, mocno wysuniętego poza obrys korpusu głowicy. Wykonane z aluminium, wykończono
matowo, bez dodatkowego malowania. Jego powierzchnię pokryto poziomymi kryzami ułatwiającymi chwyt.
Na górnej części szczęk płytki dodano skalę przesunięcia szybkozłączki względem osi kuli głowicy (i samej
płytki) o 10 mm podziałce w każdą stronę i skoku 1 mm. Warto tu jeszcze na pewno wspomnieć o innej
ogromnej zalecie płytki głowicy  Xiletu XG-25, która zresztą wynikła już pośrednio z powyższego tekstu, że
jest ona łatwo wymienialna.

Długość śruby regulującej docisk szczęki jest na tyle duża że trzeba się niemało nakręcić pokrętłem aby ją w pełni zacisnąć. Nie jest to oczywiście wadą modelu, ale z pewnością irytująca cechą… 

Model wyposażono w szybkozłączkę o rozmiarze 42 x 40 mm. Wykonana w całości została tak jak sam
korpusu  z  wykończonego  na  czarno  aluminium.  W  dolnej  części  znajdziemy  wspomniane  wcześniej,
ulokowane w osi  poziomej  dwa wykręcane trzpienie,  odpowiedzialne  za  blokadę szybkozłączki na płytce.
Natomiast  w części  centralnej,  we wgłębieniu  łepek  śruby  mocującej  ją  do  body aparatu  fotograficznego,
wyposażony w wygodne uszko  ułatwiające  wkręcanie  /  wykręcanie  szybkozłączki.  Na górnej  powierzchni
naklejono cztery  wstawki  z  perforowanej,  sprężystej  gumy.  Tu zazwyczaj  pojawiają  się  też  problemy,  nie
inaczej jest i tym razem.
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Wstawki  tego typu choć niezbędne aby przeciwdziałać  tarciu i  ruchowi pomiędzy metalową powierzchnią
płytki a podstawą korpusu aparatu, paradoksalnie przyczyniają się do spotęgowania tegoż ruchu. Wynika to z
samej charakterystyki stosowanych wkładek, tudzież ząbków / perforacji, które zawsze bez względu na stopień
dokręcenia szybkozłączki do apartu tworzą niestabilne połączenie pomiędzy korpusem a płytką.  Sprzyja to
tendencji do obrotu aparatu wokół osi szybkozłączki. Na szczęście problem ten zazwyczaj rozwiązuje się sam
w toku użytkowania, tudzież stopniowego starcia, oraz spłaszczenia wkładek z gumy, stąd nie zrażajcie się, ani
traktujcie tego jako wadę, jeśli taki problem pojawi się na początku w waszych głowicach.

Podsumowując  tą  część,  za  relatywnie  niewielkie  pieniądze  otrzymujemy  świetnie

zaprojektowaną, o niskim profilu korpusu, wykonana z bardzo dobrej jakości materiałów, lekką,

oraz kompaktową głowicę fotograficzną. Na duży plus należy na pewno należy zaliczyć modelowi

zgodność płytki  szybkozłączki  ze  standardem Arca Swiss,  bardzo dobrą kulturę  pracy,  płynna

pracę kuli, oraz pewne trzymanie zadanego kąta jej pochylenia. Do plusów należy też zaliczyć

ogólne wykonanie, oraz udany, lekki, nowoczesny design. Cieniem na tych zaletach kładzie się

zaskakujący brak mechanizmu regulacji położenia dźwigienek, oraz mające tendencję do łatwego

wypadania zaślepki tych ostatnich.
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Głowica Xiletu XG-25 towarzyszy mi podczas wojaży górskich, terenowych, ale i pracy w domowym studio od ponad pół roku. Nie była to miłość łatwa, początkowo pojawiały się spore problemy (o czym
więcej dalej) jednak finalnie okazała się bardzo udanym modelem, zapewniającym stabilne podparcie aparatu. Tu podczas jednego z wczesnowiosennych wypadów na szlak w Beskidzie Małym, gdzie
zdjęcia powstawały właśnie z udziałem bohaterki tej recenzji, po lewej autor nieopodal szczytu Gaików, po prawej zachód słońca obserwowany z polany pod Gaikami, na pierwszym palnie Beskid Mały,

dalej Śląski 09.05.2021r.

System   Arca Swiss…  
Ta część recenzji głowicy Xiletu XG-25 będzie w znacznej części powtórzeniem fragmentu recenzji głowicy
Andoer D-25C, a to ze względu na ważkość tematu jakim jest system Arca Swissz którym pozostaje zgodna
bohaterka niniejszego opracowania, oraz fakt że pomimo długoletniej obecności na rynku tego standardu wciąż
wielu osobom jest on nieznany. Jeśli więc mieliście okazję zapoznać się już recenzją głowicy Andoer D-25C,
poznaliście i tę część, możecie więc przejść dalej, innych zapraszam do lektury.

Bardzo  ważną  zaletą  głowicy  Xiletu  XG-25  jest  zgodność  profilu  płytki  mocującej  i  szybkozłączki  ze

standardem Arca Swiss.  Dobrze, ale czym jest ten system? Różni producenci, szczególnie w statywach ze
zintegrowanymi  głowicami  stosują  różnego  typu  szybkozłączki.  Różne  kształty  prowadnic  i  wielkości

uniemożliwiają ich łatwą wymianę.  Gdy w takiej  sytuacji  zgubimy taką szybkozłączkę...  no cóż,  bywa że
statyw staje się bezużyteczny. Nie lepiej wygląda sytuacji a w przypadku samodzielnych głowic o różnego typu
szybkozłączkach. Tak jest choćby we wspominanej kilkukrotnie wcześniej głowicy WeiFeng Group WF-591BH,
której budowa szybkozłączki uniemożliwia jej łatwą wymianę.

Obecne na rynku różne kształty i wielkości szybkozłączek statywowych uniemożliwiają ich łatwą wymianę, w praktyce oznaczać to może że zgubienie takowej zmusi nas do wymiany całej głowicy… tu po
lewej głowica WeiFeng Group WF-591BH, po prawej Camrock H030 – jak widać każda z nich ma inną niekompatybilną względem siebie szybkozłączkę.

To  nadal  tylko  początek  problemów…  jeszcze  bardziej  sprawa  się  komplikuje  w  przypadku  ciężkich

teleobiektywów  o  ogniskowych  rzędu  kilkuset  milimetrów.  Modele  takie  ze  względu  na  wagę,  często

większą od samego korpusu,  posiadają własną stopkę mocująca do głowicy  statywu. Producenci  takich
obiektywów podchodzą swobodnie i niefrasobliwie do kwestii kompatybilności ich mocowań z różnego typu
głowicami.  W efekcie ruszając na wyprawę z kilkoma obiektywami, w tym z takim właśnie długim szkłem,

 15                                                                                                                                                                                CC - Attribution Noncommercial, share Alike by Sebastian Nikiel

Prawa autorskie –  można  wykorzystywać  nieodpłatnie  wyłącznie  w  zastosowaniach  niekomercyjnych,  oraz  z  uznaniem  i  zachowaniem autorstwa,  zgodnie  z  licencją  Creative  Common  3.0  –
www.creativecommons.org / Copyright – can be obtained in a non-commercial manner and with the recognition and behavior made, in accordance with the license under the Creative Common 3.0 license
– www.creativecommons.org

Informacja prawna – zgodnie z przepisami prawa, wszystkie wyrażane na łamach niniejszej strony opinie, są wyłącznie moją osobistą opinią na temat danego sprzętu, odzieży, czy

akcesorium,  wynikającą z posiadanego doświadczenia,  nabytego w trakcie  jego użytkowania,  oraz  dotyczącą wyłącznie testowanego egzemplarza,  a nie  całościowo danego modelu
produktu.



konieczne  byłoby  posiadanie  dla  każdego  z  typów  ich  szybkozłączki  osobnej  głowicy.  Rzecz  doprawdy
kuriozalna… to zupełnie tak (...i  jaki starsi  czytelnicy zapewne pamiętają tak było) jakby każdy producent
smartfonów wprowadzał własny standard gniazda ładowarki, lub każdy z laptopów miał inny standard gniazda
USB. Chaos, koszty i zszargane nerwy…

Niekompatybilność szybkozłączek to nadal tylko początek problemów… jeszcze bardziej sprawa się komplikuje w przypadku ciężkich teleobiektyw o ogniskowych rzędu kilkuset milimetrów. Modele takie
ze względu na wagę, zazwyczaj znacznie większa od samego korpusu, posiadają własną stopkę mocująca do głowicy statywu. Również tu producenci stosują dość swobodnie zróżnicowane systemy
mocowania co w praktyce zmusiłoby nas do posiadania kilku typów głowic pasujących do danego mocowania płytki obiektywu – sytuacja iście kuriozalna… tu na zdjęciu po lewej taki właśnie obiektyw

400 – 800mm z własną stopką mocującą do głowicy / po prawej tani statyw ze zintegrowaną głowicą o jeszcze innej wielkości szybkozłączki marki TreQ model TRI-14.

Na  przeciw  tym  problemom  wyszła  firma  ARCASWISS  opracowując  jednorodny  standard  mocowania

szybkozłączki na płytce głowicy „Arca-Swiss Quick Release System”. Jej długość i wielkość w szczycie mogą

być różne, ale sam element mocujący, tudzież szyny, musi być taki sam. Rozwiązanie wręcz banalne, znów
przypominające analogię ze świata telefonów, gdy to wreszcie producenci zdecydowali się na ujednolicenie
standardu gniazda ładowarki wcześniej do micro USB, a obecnie mini USB typu. Chciałoby się aż powiedzieć

jak można było na to nie wpaść od razu! Niestety wprowadzenie standardu to jedno, ale jego akceptacja i
implementacja przez duże marki to zupełnie inna rzecz. Pomimo że firma ARCASWISS wprowadziła standard

Arca Swiss w latach 90 XX wieku, firmy fotograficzne nadal produkują obiektywy i głowice fotograficzne o
nieujednoliconym standardzie mocowania.
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Ogromną zaletą większości głowic wyposażonych w płytki montażowe zgodne ze standardem Arca Swiss jest możliwość ich łatwej wymiany, wystarczy w tym celu odkręcić jedną śrubę imbusową,
standard ten ściśle określa kąty i kształt wcięcia rowków w szybkozłączce (patrz zdjęcia na dole) dzięki czemu jeśli tyko płytka montażowa pozostaje zgodna z Arca Swiss są one łatwo wymienialne i

zgodne pomiędzy różnymi modelami głowic – tu po lewej na górze i dole płytka montażowa i szybkozłączka głowicy Andoer D-25C, po prawej Xiletu XG-25

Na  szczęście  o  ile  tylko  nasza  głowica,  lub  płytka  mocująca  obiektyw  na  to  pozwala,  istnieje  łatwa

możliwość zaradzenia temu problemowi.  Możliwe jest  zakupienie,  również w Chinach,  zamiennej  płytki  i

szybkozłączki zgodnej już ze standardem Arca Swiss.  Dzięki ich obecności, ujednoliceniu, bez przeszkód

można  korzystać  z  jednej  i  tej  samej  głowicy  dla  rożnego  typu  obiektywów  i  szybkozłączek,  również

zgubienie tej ostatniej nie będzie już większym problemem.  W tym miejscu powracamy do naszej głowicy
Xiletu XG-25. Myślę że teraz stało się już jasne dlaczego tak bardzo podczas wyboru nowej głowicy zwracam
uwagę na zgodność z systemem Arca Swiss, to po prostu wygodne i uniwersalne rozwiązanie, oraz jak się za
chwilkę dowiemy oferujące również dodatkowe bonusy.

Gdy rozpoczynałem pierwsze terenowe testy głowicy Xiletu XG-25 wciąż była jeszcze zima, która zresztą długo tego roku nie chciała opuścić Beskidów… tu bohaterka recenzji w akcji, tudzież w Dolinie
Wapienicy w Beskidzie Śląskim 22.03.2021 r – po prawej zachód słońca w rejonie Polany Klimowej.

Dodatkowy bonus ze zgodności z system  Arca Swiss….
System Arca Swiss określa nie tylko budowę i rozmiar szybkozłączki, czy stopki obiektywów, dotyczy tak

samo  zewnętrznych  gripów  dla  aparatów. Grip  taki  stanowiący  dodatkowe  podparcie  dla  palców,  jest
zazwyczaj  znacznie  większy  od  fabrycznego,  szczególnie  w bezusterkowcach,  co  walnie  podnosi  komfort
użytkowania aparatu. Dobrym przykładem będą tu choćby użytkowane przeze mnie aparaty japońskiej marki

FUJIFILM X-M1 i X-T20. Oba typowo dla takich korpusów mają go ledwo zaznaczone. Ta sama jednak cecha
powtarza się w szerokiej gamie aparatów innych marek, jak choćby SONY, czy Olympus.
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System Arca Swiss obejmuje nie tylko budowę i rozmiar szybkozłączki, czy stopki obiektywów, dotyczy tak samo zewnętrznych gripów dla aparatów. Dobrym przykładem będą tu choćby użytkowane
przeze mnie aparaty japońskiej marki FUJIFILM X-T20 (po lewej) i X-M1 (po prawej). Oba typowo dla takich korpusów mają go ledwo zaznaczone…

Właśnie tu w sukurs przychodzą przykręcane do gwintu szybkozłączki zewnętrzne gripy. W całej tej sytuacji
doprawdy zabawne jest że marki produkujące te aparaty często tuż po ich wprowadzeniu na rynek, oferują
zakup dodatkowego gripu, których cena przy braku jakiejkolwiek dodatkowej funkcjonalności, potrafi niemile
zaskoczyć.  Tu na scenę wkraczają produkty firm Chińskich,  znacząco poszerzające ich praktyczny aspekt.
Takie dedykowane do różnego typu aparatów gripy oferuje choćby marka Meike.  W rozwiązaniach takich
dolną krawędź podstawy gripu  często przeistacza się w… szybkozłączkę.

Wiele gripów chińskich marek, tu Setto dedykowanych dla aparatów FUJIFILM X-T20 oraz X-T10, zaprojektowano tak aby dolna krawędź pełniła funkcję szybkozłączki zgodnej z systemem Arca Swiss,
często dodawana jest do nich również boczna – odkręcana płytka. Grip jest tak zaprojektowany aby umożliwić łatwy dostęp do komory akumulatora i kart pamięci. Korzystam z takiego gripu od wielu lat,

wcześniej na aparacie FUJIFILM X-M1, obecnie na (patrz zdjęcia) na aparacie FUJIFILM X-T20.
 

Więcej często gripy takie wyposaża się również w boczne (z możliwością odkręcenia) płytki. Dolny profil

krawędzi, oraz jeśli go posiada również bocznej płytki, takiego gripu zaprojektowano tak aby pozostawał

zgodny  ze  standardem  Arca  Swiss,  dzięki  czemu  sam  aparat  z  takim  gripem  staje  się  równocześnie

samodzielną szybkozłączką.  Obecność dodatkowej  bocznej  płytki  umożliwia z  kolei  zamocowanie  aparatu
pionowo. Dzięki tak znów przecież prostemu rozwiązaniu, za jednym zamachem wyeliminowano konieczność
stosowania szybkozłączki do głowicy statywowej w ogóle, oraz umożliwiono zmianę głowicy bez konieczności
zmiany samego gripu w przypadku korzystania z funkcjonalności szybkozłączki, o ile oczywiście pozostaje ona
zgodna ze standardem Arca Swiss.
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...korzystam z takiego gripu od wielu lat, wcześniej na aparacie FUJIFILM X-M1, obecnie na (patrz zdjęcia) na aparacie FUJIFILM X-T20. 

Sam właśnie od lat korzystam z takich zewnętrznych gripów, zarówno w przypadku używanego w latach 2015

-  2018 FUJIFILM X-M1, jak i obecnie FUJIFILM X-T20. Dzięki zakupieniu głowicy Xiletu XG-25 zgodnej ze

standardem Arca Swiss przestałem w ogóle korzystać ze obecnej w zestawie szybkozłączki.  Co ma ten
dodatkowy plus że nie muszę się irytować jej tendencją do obrotu wokół osi, o czym pisałem więcej wcześniej.
W przypadku aparatów  FUJIFILM ma to również znacznie dodatkowe, gdyż komora akumulatora, oraz kart
pamięci, znajduje się w dnie korpusu, blisko gwintu dla szybkozłączki. W praktyce oznacza to konieczność
odkręcania tej ostatniej za każdym razem gdy musimy wymienić baterię, czy wyjąć kartę pamięci. Zewnętrznej

gripy  z  szyną  Arca  Swiss  eliminują  ten  problem,  dzięki  braku  konieczności  montowania  dodatkowej

szybkozłączki,  oraz  tak dobranemu profilowi podstawy,  aby bez przeszkód można było otworzyć komorę
akumulatora.

Po lewej grip zgodny ze standardem Arca Swiss zamontowany na moim leciwym aparacie FUJIFILM X-M1. Grip jest tak zaprojektowany aby umożliwić łatwy dostęp do komory akumulatora i kart pamięci,
tu widać to na przykładzie aparatu FUJIFILM X-T20 z zamontowanym gripem i założoną głowicą Andoer D-25C, oraz otwartą komorą akumulatora. 

Xiletu XG-25 w terenie zachwyt – rozczarowanie i znów zachwyt...
Omówiliśmy budowę głowicy Xiletu XG-25, jej wady i zalety, oraz nieco szerzej sam standard Arca Swiss z
którym pozostaje zgodna. Pora więc najwyższa porzucić te teoretyczne rozważania i ruszyć w teren. Tu może
was zaskoczyć w kontekście chwili publikacji niniejszej recenzji, że pierwsze testy terenowe miały miejsce już
początkiem roku, tudzież 02.02.2021, podczas wypadu w Beskid Śląski.  Jak więc widzicie głowica do

chwili publikacji recenzji była wyjątkowo długo i starannie testowana.

 19                                                                                                                                                                                CC - Attribution Noncommercial, share Alike by Sebastian Nikiel

Prawa autorskie –  można  wykorzystywać  nieodpłatnie  wyłącznie  w  zastosowaniach  niekomercyjnych,  oraz  z  uznaniem  i  zachowaniem autorstwa,  zgodnie  z  licencją  Creative  Common  3.0  –
www.creativecommons.org / Copyright – can be obtained in a non-commercial manner and with the recognition and behavior made, in accordance with the license under the Creative Common 3.0 license
– www.creativecommons.org

Informacja prawna – zgodnie z przepisami prawa, wszystkie wyrażane na łamach niniejszej strony opinie, są wyłącznie moją osobistą opinią na temat danego sprzętu, odzieży, czy

akcesorium,  wynikającą z posiadanego doświadczenia,  nabytego w trakcie  jego użytkowania,  oraz  dotyczącą wyłącznie testowanego egzemplarza,  a nie  całościowo danego modelu
produktu.



...zanim głowica ruszyła ze mną na górskie szlaki 15.01.2021 roku odwiedziła ze mną zabytkowe centrum mojego rodzinnego miasta Bielska-Białej. Na duży plus trzeba zapisać modelowi nie tylko pewne
podparcie, ale znakomite wyważenie, umożliwiającego wykonywanie zdjęć z długimi czasami otwarcia migawki bez obaw o drgania, oraz opadanie. 

Sezon zimowy 2020 – 2021 był  wyjątkowo długi i  kapryśny. Dni prawdziwie zimowych,  z  mrozem, oraz
świeżym białym śniegiem było stosunkowo niewiele,  powszechne za to były dni pełne szarości,  ponurych
chmur  zakrawających  niebo,  oraz  wietrznych.  W  jeden  z  takich  właśnie  pseudo-zimowych  dni,  choć
początkowo była szansa na rozpogodzenie, ruszałem na szlak w Beskidzie Śląskim. Tym razem decydując się
na piękny,  choć ze względu na zastane warunki  tylko teoretycznie,  szlak wiodący z Brennej  przez  pasmo
Starego  Gronia  do  Chaty  Grabowej  i  dalej  na  Grabową,  Biały  Krzyż,  aż  po  Przełęcz  Salmopolską  skąd
zszedłem do Szczyrku.

15.01.2021 roku – pierwszy testowy wypad do zabytkowego centrum miasta Bielska-Białej, podczas… śnieżycy. Dzięki posiadanemu pokrowcowi (znów chińskiej marki JJC), oraz stabilnej głowicy Xiletu
XG-25, bez obaw o zamoczenie sprzętu, oraz nagłą zmianę położenia głowicy spowodowanej porywami wiatru mogłem wciąż fotografować...

Wiatr podnosząc tumany lodowych igiełek z zasp śnieżnych ciął bezlitośnie, gdy krok za krokiem zdobywałem
kolejne  metry  wysokości  wspinając  się  na  Stary  Groń.  Pomimo mało  zachęcających,  a  już  na  pewno nie
sprzyjających, warunków do fotografowania, z racji choćby tego że szlak ten zamierzałem opisać, a więc czymś
trzeba było go zilustrować, raz po raz sięgałem po statyw wyposażony w bohaterkę naszej recenzji – głowicę
Xiletu XG-25. 
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Pierwszy górski wypad z głowicą Xiletu XG-25 znów miał miejsce w wyjątkowo niekorzystniejszych warunkach pogodowych, tu w rejonie Horzelicy w drodze na Stary Groń – Beskid Śląski 02.02.2021r. 

Początkowo współpraca układała się nam wzorowo. Znane mi już cechę tego typu głowic, od razu pozwoliły
mi na sprawne nią się posługiwanie. Pisząc tu o cechach mam na myśli sposób operowania blokadą kuli, tak
aby  zdjęcie  było  kadrowane,  ogniskowane,  dokładnie  tam  gdzie  chciałem.  Szybko  doceniłem  nie  tylko
znakomite wyważenie głowicy, jej niską wagę, ale ogólnie wysoką kulturę pracy.  Choć od razu dodam że

nie jeden raz zakląłem ze względu na brak możliwości zmiany położenia dźwigienki, gdy podczas

blokowania kuli,  lub obrotu głowicy wokół osi pozostawała ona w najmniej wygodnej pozycji,

czasem wręcz  stykając  się  z  podstawą płytki  szybkozłączki.  To rzecz  którą  bezwzględnie  należy
zaliczyć na minus głowicy, jak już pisałem wada która całkowicie mnie zaskoczyła, byłem bowiem przekonany
że  akurat  zmiana  możliwości  położenia  dźwigienki  jest  czymś  standardowym.  Cóż…  marka  Xiletu

wyprowadziła mnie brutalnie z błędu i z pewnością w przyszłości będę ten aspekt staranniej sprawdzał.
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...wiatr podnosząc tumany lodowych igiełek z zasp śnieżnych ciął bezlitośnie, gdy krok za krokiem zdobywałem kolejne metry wysokości wspinając się na Stary Groń tu widoczny na górze po prawej, oraz
na dole po lewej, po prawej zaś w drodze ze Starego Gronia do Chaty Grabowej

Inną przywarą, może nie tyle wadą, co rzeczą wymagającą przyzwyczajenia jest wyjątkowo długi gwint śruby
blokującej szczęki płytki szybkozłączki. Tu jednak istnieje możliwość częściowego obejścia tego problemu, ale
tylko wówczas jeśli używamy body z założonym gripem wyposażonym w szynę zgodną ze standardem Arca

Swiss, która jak wiemy pełni sama rolę szybkozłączki. Z oczywistych względów konstrukcyjnych szyny takie
pozbawione są dodatkowych trzpieni  w podstawie,  czego wadą jest eliminacja jednego z dwóch systemów
zabezpieczenia aparatu przed wysunięciem z płytki montażowej głowicy, plusem tu szczególnie odczuwalnym,
fakt że nie ma potrzeby pełnego rozsuwania ich szczęk. Wystarczy to zrobić na tyle aby wsunąć aparat z gripem
do nich bokiem. Należy jednak bezwzględnie pamiętać o starannym zaciśnięciu szczęk płytki, inaczej aparat
może  po  prostu  się  z  nich  wyjechać.  Jest  to  kompromis  pomiędzy  wygodą,  a  koniecznością

stosowania dodatkowej – dedykowanej szybkozłączki.

Chata Grabowa, po prawej widok ze szlaku w kierunku Grabowej, na rzeczowa chatę i szczyty Beskidu Śląskiego – 02.02.2021r.

Globalnie  jednak  nasza  współpraca  mniej  więcej  do  połowy trasy,  czyli  przez  pierwsze  kilka  godzin,  lub
inaczej pierwsze wykonane około 250 zdjęć układała się bardzo dobrze. Głowica Xiletu XG-25 oferuje świetne
trzymanie zadanego kąta pochylenia aparatu, również gdy miało to miejsce z założonym dłuższym zoomem 50-
230 mm, z w pełni wysuniętym tubusem. Cały zestaw to jest aparat FUJIFILM X-T20 z zamontowanym

gripem,  obiektyw  FUJINON  XC50-230mm  F4.5-6.7  OIS  z  założonym  kołowym  filtrem

polaryzacyjnym, oraz holderem i filtrem prostokątnym, ważył około 1100 g,  pamiętajmy że jest to
waga statyczna, ulegająca zwielokrotnieniu podczas pracy w pochyleniu, do tych obciążeń głowicy trzeba też
dodać napór wiatru. Przy takim obciążeniu głowica Xiletu XG-25 nie wykazywała żadnych tendencji

do  opadania,  pewnie  trzymając  zadane  pochylenia.  Wydaje  się  więc że  deklarowana nośność

rzędu  6  kg,  jest  tu  wartością  wiarygodną,  w  przeciwieństwie  do  nieco  zawyżonej  nośności

głowicy Andoer D-25C.

Początkowo współpraca z głowicą Xiletu XG-25 układa się wzorowo, z czasem jednak zaczął pojawiać się zrazu delikatny, potem coraz mocniej wyczuwalny luz na osi pionowej, skutecznie eliminując
możliwość dalszej pracy… tu po lewej autor nieopodal szczytu Grabowej, po prawej tonąca w mgle i śniegu Przełęcz Salmopolska – 02.02.2021r.
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Gdzieś w połowie trasy, zaczęły się jednak niespodziewane problemy… wpierw dostrzegłem lekki,

ale jednak wyczuwalny, luz w osi pionowej, tudzież obrotu wokół osi. W przypadku głowic nawet

najmniejszy  luz  to  katastrofa  dla  ostrości  zdjęć,  szczególnie  gdy  mowa  o  fotografiach

składających z kilku klatek wykonanych w trybie przesunięcia parametrów ekspozycji. Z czasem

luz ten stawał się coraz wyraźniejszy, bez jakiejkolwiek możliwości jego zmniejszenia. Na nic tu

były próby dokręcania dźwigienek, a mając w pamięci niedawne ukręcenie w podobny sposób

śruby regulującej obrót wokół osi pionowej w głowicy Andoer D-25C wolałem nie robić tego z zbyt

dużą siłą.

Kolejny wspólny wypad, wciąż w warunkach prawdziwie zimowych, pomimo że miał już miejsce 22.03.2021 r – Dolina Wapienicy, Beskid Śląski, po prawej widok na sztuczne jezioro Wielka Łąka

Na końcu trasy luz wynosił już około 5 mm, co właściwie wyeliminowało możliwość dalszej pracy.

Do domu wróciłem zadowolony z przejścia pięknego szlaku i zniesmaczony porażką testowanej głowicy. Od
razu też zaczęły się dyskusje ze sprzedawcą na platformie Ali  Express.  Poprosił  o wykonanie i  przesłanie
nagrania  wideo  przedstawiającego  problem.  Kolejnego  dnia  otrzymałem  zaskakująca  odpowiedź…

okazało się że istnieje potencjalnie prosta możliwość naprawy tej  wydawałoby się całkowicie i

trwale eliminującej wady głowicy Xiletu XG-25.

Beskid Śląski, Dolina Wapienicy, po prawej wody jeziora Wielka Łąka w centrum doliny – 22.03.2021 r.

Podczas  wymiany  wiadomości  dowiedziałem  się  że  sprzedawca  skontaktował  się  producentem,  ten
przeanalizował  wysłany  przeze  mnie  klip  i  zalecił  rozebranie  podstawy  głowicy.  Tu  powracamy  do

wspomnianej w pierwszej części, zaliczonej przeze mnie do ważnych zalet, obecności trzech śrub

w podstawie płytki obrotowej głowicy. Wiele głowic posiada zamknięta architekturę, szczególnie często
rozwiązanie  to  stosowane  jest  w  tanich  modelach,  gdzie  ich  korpusy  są  łączone  trwale,  bez  możliwości
otwarcia. Uniemożliwia to w takich właśnie jak ta sytuacjach inspekcję wnętrza głowicy w celu dokonanie
ewentualnej naprawy. To poważnie ogranicza ich żywotność. Więcej,  czasem bywa też i tak że owe śruby
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umożliwiające  rozebranie  podstawy  głowicy  są,  ale  wewnątrz  nic  więcej  nie  znajdziemy,  reszta  jest  już
nierozbieralna.

Dolina Wapienicy skrywa mnóstwo pięknych zakątków, tu po lewej kaskady potoku Barbara w górnym odcinku doliny, po prawej zachód słońca obserwowany z Polany Klimowej, na pierwszym planie
leśniczówka – 22.03.2021r, w takich warunkach, podczas takiego typu zdjęć, na długich czasach otwarcia migawki głowica w szczególny sposób musi zapewnić stabilne i niezmienne podparcie aparatu –

z czego po dokonanej naprawie dobrze wywiązała się omawiana głowica Xiletu XG-25.

W przypadku omawianej głowicy marka Xiletu nie tylko umożliwia dostęp do wnętrza korpusu, ale

przede wszystkim do śruby regulujących opór obrotu wokół osi. Właśnie o te ostatnie chodziło,

producent  zalecił  abym po ściągnięciu dolnej  płytki  przyjrzał  się pięciu,  rozmieszonym wzdłuż

rantu, śrubom i faktycznie – bingo! Okazało się że podczas montażu osoba składająca głowicę

zwyczajnie  nie  dokręciła  z  należytą  siłą  trzech  z  pięciu  śrub.  To  dlatego  na  początku  było

wszystko w porządku, a z czasem podczas wielu cykli zmiany położenia i blokady korpusu, luz na

śrubach rósł  aż  do ich  wykręcenia.  Po dokręceniu  feralnych  dwóch śrub wszystkie  problemy

znikły jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki.

Dostęp do wnętrza korpusu głowicy umożliwia jej ławą inspekcję, a w razie gdy to możliwe naprawy. Tak było właśnie w przypadku omawianej głowicy Xiletu XG-25, gdzie okazało się że podczas
montażu ktoś niedbale dokręcił trzy z pięciu śrub odpowiedzialnych za opór i blokadę ruchu korpusu wokół osi pionowej. Po ich dokręceniu problem nigdy już nie powrócił...

Tu więc nagana dla pracownika składającego ten konkretny egzemplarz głowicy, ale już nie koniecznie dla
kontroli  końcowej,  gdyż  jak  wiemy  opór  początkowy  był  poprawny,  za  to  duży  plus  dla  marki  za  takie
zaprojektowanie  korpusu  głowicy  że  umożliwia  łatwą  i  we  własnym  zakresie  regulację,  jak  i  w  takim
przypadku naprawę. Warto tu też wyróżnić postawę samego sprzedawcy, który z pełnym zaangażowaniem,
pomimo barier językowych (niestety mój angielski pochodzi od wujka Google) szybko zareagował na moje
uwagi. Od czasu tamtego feralnego debiutu minęło już pięć miesięcy. W czasie tym głowica Xiletu XG-25

była bardzo aktywnie wykorzystywana, odwiedziła ze mną jeszcze kilka razy Beskid Śląski, jak i

Mały. Służy mi zresztą nie tylko w terenie, ale i podczas pracy w domowym studio. Nigdy więcej

nie sprawiając żadnych problemów.
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W ciągu ostatnich sześciu miesięcy głowica Xiletu XG-25 była bardzo aktywnie wykorzystywana, odwiedziła ze mną kilka razy górskie szlaki, służy mi również podczas pracy w domowym studio. Nigdy
więcej nie sprawiając żadnych problemów... tu po lewej głowica zamontowana na poziomej kolumnie podczas wykonywania zdjęcia widocznego w środku, po prawej inny przykład zdjęcia powstałego z

wykorzystaniem głowicy Xiletu XG-25.

Słowo na koniec -warto czy nie warto?
Czas na kilka słów podsumowania zalet i wad bohaterki tej recenzji, tudzież  głowicy marki Xiletu model

XG-25. Głowicy której koszty w przypadku bezpośredniego w Chinach wynosi nieco ponad 70 zł (plus podatek
od lipca 2021r), a więc na tle cen przeciętnej głowicy firmowanej logiem znanej marki wyjątkowo taniej. Za te

niewielkie pieniądze otrzymujemy moim zdaniem świetnie zaprojektowany model, którego cechą

podstawową  jest  nisko  profilowy  korpus,  o  świetnym  wyważeniu,  oraz  ultra  niskiej  wadze

wynoszącej zaledwie 150 gramów dla samej głowicy i 190 gramów z założona szybkozłączką.

...wiosenny wypad z głowicą Xiletu XG-25 w Beskid Mały 09.05.2021r – po lewej zabytkowa, popadająca w ruinę leśniczówka w Lipniku, po prawej autor na szczycie Gaików

Model wykonano z bardzo dobrej jakości, lekkiego aluminium, pokrytego trwałą czarną powłoką lakierniczą w
przypadku korpusu,  płytki  dla  szybkozłączki  i  niej  samej.  Pozostałem elementy jak kula,  oraz dźwigienki,
pozbawione malowania, posiadają delikatną strukturę na powierzchni wspomagającą pewny chwyt i blokadę
kuli. Tu na plus też trzeba zaliczyć profil samych dźwigienek, dających pewne podparcie palcom, oraz rozmiary
dźwigienki obsługującej blokadę kuli. Skok tego ostatniego nie jest zbyt długi, kula blokowana jest pewnie i nie
wykazuje  żadnych  tendencji  do  pływania,  tudzież  samoczynnego  opadania  pod  ciężarem  zestawu
fotograficznego.
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Głowica Xiletu XG-25 po wyeliminowaniu początkowych problemów okazała się wyjątkowo udanym modelem, zapewnia mocne i pewne podparcie, bez efektu „pływania” bez względu na kąt pochylenia
aparatu, oraz czas otwarcia migawki – obraz jest nieporuszony. Na plus na pewno należy też zaliczyć modeli brak tendencji do wpadania w wibracje, nisko położony środek ciężkości i globalnie dobre

wyważenie. Tu podczas ostatniego dotychczas wspólnego wypadu na szlak – po lewej nocny start ze Zwardonia na wschód słońca na Ochodziej (po prawej) 21.06.2021 r.

Tu warto też dodać że deklarowana nośność wynosi 6 kg, co wydaje się być wartością rzetelną. Nie mam też
absolutnie żadnych zastrzeżeń po ponad półrocznym użytkowaniu do ogólnej jakości wykonania, spasowania
poszczególnych elementów (poza feralnym, opisanym wyżej, niedopatrzeniem osoby składającej głowicę), oraz
ich trwałości. Tu podobnie jak w przypadku innych przeze mnie używanych chińskich głowic cechuje je bardzo
wysoka  sprawność  techniczna,  nie  ma  mowy  o  żadnym  szybkim  zużywaniu  materiałów.  Głowica  z  całą
pewnością może się też po prostu podobać, cechuje ją lekkie, nowoczesne wzornictwo, oraz minimalizm. Na

poczet bardzo ważnych atutów modelu XG-25 należy też zaliczyć zgodność płytki szybkozłączki ze

standardem Arca Swiss jak i jej wymienność, oraz możliwość rozebrania podstawy korpusu.

Wschód słońca obserwowany z Ochodzitej, nieopodal Przełęczy Koniakowskiej w Beskidzie Śląskim – 21.06.2021r.

Nie jest też oczywiście tak że w tej litanii zalet brak jakichkolwiek wad. Do najważniejszych z

całą  pewnością  należy  zupełnie  tu niezrozumiały  brak  mechanizmu  umożliwiającego  zmianę

położenia dźwigienek. Prowadzi to do irytujących sytuacji gdy dźwigienki, szczególnie ta większa

do  blokady  kuli,  zatrzymuje  się  w  najmniej  porządnym  punkcie,  czasem  wręcz  zahaczając  o

podstawę płytki szybkozłączki. To akurat wada której obronić się nie da, tym bardziej że mechanizm taki
ma  znakomita  większość,  nawet  tych  najtańszych  głowic  kulowych.  Mniej  poważną  wadą,  ale  jednak
występującą, jest tendencja do wypadania zaślepek śrub mocujących dźwigienki do korpusu. Wreszcie ostatnią
stwierdzoną,  może  nie  tyle  wadą,  co  irytująca  cechą  jest  zbyt  długa  śruba  zamykająca  szczęki  płytki  dla
szybkozłączki.
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Wschód słońca obserwowany z Ochodzitej, nieopodal Przełęczy Koniakowskiej w Beskidzie Śląskim – 21.06.2021r.

Mamy tu więc do czynienia z pewnym kompromisem, mieszanką cech dobrych i nieco gorszych,

globalnie jednak uważam że liczba zalet,  szczególnie w relacji  do ceny,  głowicy marki  Xiletu

model XG-25, jest bardzo duża i przeważa nad wadami. Jeśli więc tylko będzie w stanie przełknąć

problem  wynikający  z  braku  mechanizmu  regulacji  położenia  dźwigienek,  z  całą  pewnością

pozostałe drobne mankamenty można wybaczyć modelowi, który wylegitymował się tak ważnymi

i licznymi zaletami.

Jeśli tylko będziemy w stanie zaakceptować pewne niedociągnięcia, tudzież luźne zaślepki śrub mocujących do korpusu dźwigienki regulacyjne, oraz brak mechanizmu zmiany położenia tych ostatnich,
głowica Xiletu XG-25 jest modelem posiadającym szereg istotnych zalet – brak tendencji do samoczynnego opadania, pewne trzymanie zadanego kąta pochylenia, znakomite wyważenie, bardzo niska

waga, oraz kompaktowe rozmiary, a wszystko to za relatywnie niewielkie pieniądze.

Zalety:
• płynna praca
• wysoka stabilność
• precyzyjne wykonanie
• bardzo dobrej jakości materiały
• rzetelna deklarowana nośność 6 kg
• niewielkie rozmiary i niska waga
• atrakcyjny wygląd, udany design
• wzorowy stosunek ceny do jakości
• skala kątowa na podstawie korpusu
• brak tendencji do wpadania w wibracje
•  wyposażenie w adapter gwintowy 3/8 na ¼ cala
• dostęp do wnętrza głowicy przez podstawę korpusu
• płytka i szybkozłączka zgodna z standardem Arca Swiss
• radełkowana powierzchnia pokrętła blokującego szybkozłączkę
• klucz umożliwiający wkręcenie / wykręcenie adaptera gwintowego w zestawie
• wygodna w użytkowaniu, profilowana dźwigienka blokady kuli i obroty wokół osi pionowej
• obniżony i przesunięty w tył środek ciężkości sprzyjający lepszej stabilności przy mniejszych wymiarach korpusu
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Wady:
• brak mechanizmu zmiany położenia dźwigienek
• długi skok śruby blokującej szybkozłączkę na płytce montażowej
• początkowo (do wyrobienia) problematyczne gumowe perforowane nakładki na szybkozłączce powodujące obracanie szybkozłączki 
• względem korpusu aparatu

Uwagi:
• w przypadku tego konkretnego modelu, źle wykonany montaż, niedokręcone śruby odpowiadające za obrót głowicy wokół osi pionowej

Przydatne linki: 
• oficjalna strona marki Xiletu – http://www.xiletuphoto.com/en/
• sklep marki Xiletu na platformie AliExpress – https://pl.aliexpress.com/store/2785133
• profil marki Xiletu na portalu Facebook – https://www.facebook.com/xiletu.tw 

Inne powiązane / podobne recenzje w dziale SPRZĘT:
• głowica kulowa Andoer D-25C  
• głowica kulowa marki Manbily model KB-0  
• głowica kulowa marki WeiFeng Group model WF-591BH  
• statyw fotograficzny Triopo C-158  
• aparat fotograficzny FUJIFILM X-T20  
• aparat fotograficzny FUJIFILM X-M1  
• obiektyw Fujifilm Fujinon XF 18-55 mm f/2.8-4 OIS  
• obiektyw Fujifilm Fujifilm Fujinon XC 50-230 mm f/4.5-6.7 OIS  
• obiektyw 7artisans 25mm f/1.8 (bagnet FUJI X)  
• lampa błyskowa marki Stroboss model 36F  
• pierścienie pośrednie makro marki MeiKe model MK-C-AF3B  
• krzyżowe szyny nastawcze do fotografii makro marki FOTGA model SKU062900  
• pilot zdalnego sterowania migawką aparatu marki YouPro model YP-870 II  

oficjalna strona marki Xiletu:

www.xiletuphoto.com

opracowanie, zdjęcia studyjne głowicy Xiletu XG-25, oraz terenowe:

Sebastian Nikiel
03.07.2020

www.zyciepisanegorami.pl
e-mail: zyciepisanegorami@gmail.com
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