
Typ / nazwa: nisko profilowa kulowa głowica fotograficzna 

Producent: Andoer

Model: H-35

Udźwig: do 15 kg (według specyfikacji)

Średnica kuli: 35 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: 
• całkowita wraz ze szybkozłączką 285 g
• samej głowicy 258 g
• samej szybkozłączki 27 g

Wymiary głowicy: 
• wysokość:

◦ od podstawy do szczytu / bez szybkozłączki – 70,5 mm
◦ od podstawy do szczytu / z szybkozłączką – 75 mm

• szerokość:
◦ średnica podstawy korpusu – 50 mm
◦ korpus w najszerszym miejscu (wraz z przedłużeniem blokady kuli) – 60 mm

Wymiary szybko-złączki: 49,5 x 38 x 8,5 mm (długość / szerokość / grubość) 

Materiały: 
• stop aluminium: korpus, szybkozłączka, dźwigienka i pokrętła
• tworzywo ABS (terpolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy): kula i kolumna łącząca ją z podstawą płytki szybkozłączki
• 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: TAK / w podstawie płytki szybkozłączki

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
• certyfikat oryginalnego produktu Andoer

Inne: 
• skala kątowa obrotu wokół osi na podstawie głowicy co 2,5°
• skala +/- 10 mm wysunięcia szybkozłączki z podstawy
• rowkowana powierzchnia pokrętła płytki mocującej szybkozłączkę, oraz obrotu korpusu wokół osi
• duża, profilowana dźwigienka blokady pochylenia kuli
• mechanizm umożliwiający zmianę położenia dźwigienki bez jej odkręcenia
• logo i nazwa marki oraz model nadrukowane na podstawie korpusu
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• 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

Data i miejsce zakupu: 26.03.2021 / Chiny – platforma aukcyjna AliExpress

Cena w chwili zakupu: 
• AliExpress: 19,20 $ / około 74 zł*

*przy cenie dolara amerykańskiego równej 3,85 zł

Przeznaczenie: 
Statywowa fotograficzna głowica kulowa, przeznaczona do bezlusterkowców oraz lustrzanek, używanych w
zestawie z obiektywami standardowymi, średnimi i większymi teleobiektywami, gdzie łączna waga zestawu nie
przekracza 15 kilogramów (według specyfikacji producenta). Głowica nadaje się również do użytkowania z
aparatami  kompaktowymi,  w  tym  szczególnie  z  segmentu  mega-zoom,  kamer,  oraz  po  zastosowaniu
odpowiedniego uchwytu smartfonami.

Tytułem wstępu – dlaczego ta głowica...
Tak się złożyło że początkiem kwietnia 2021 roku, w moje ręce wpadła kolejna fotograficzna głowica kulowa,
goszczącej już w dziale SPRZĘT chińskiej  marki Andoer model H-35. Niektórzy z was mogą pamiętać że
również w tym samym pisałem recenzję innej lekkiej chińskiej  głowicy, tudzież marki  Xiletu model XG-25

(«recenzja»), która pomimo licznych zaleta miała też i kilka istotnych wad. Zaliczyła też na początku awarię i tu
właśnie na scenę wkroczyła bohaterka obecnej recenzji tudzież głowica Andoer H-35, która po prostu do czasu
rozwiązania problemów z XG-25 miała być jej zastępcą, a docelowo stać się głowicą wykorzystywaną w studio,
oraz rezerwową. 

Fotograficzna głowica kulowa marki Xiletu model XG-25 widoczna po lewej stronie («recenzja») już na początku zaliczyła wpadkę ulegając, jak się okazało łatwej do usunięcia, usterce. Do czasu
rozwiązania tego problemu potrzebna była na wczoraj inna głowica, która mogłaby ją zastąpić w plenerze, tak trafiła do mnie głowica marki Anoder model H-35 której przyjrzymy się w niniejszej recenzji.

Zdarzyło się że po usunięciu usterki Xiletu XG-25, miałem okazję użytkować ją zamiennie z Anoder H-35 podczas nocnego wypadu na wschód słońca na Ochodzitej (po prawej) co pozwoliło mi na
bezpośrednie porównanie tych dwóch modeli głowic...

Życie jak wiemy lubi jednak zaskakiwać, tak i tu paradoksalnie ta która miała być tylko drugą zapasową

głowicą wyparła z głównego użycia XG-25, dlaczego? Cóż, po prostu skradła moje serce swoimi świetnymi

cechami użytkowymi, o których również traktuje niniejsza recenzja – zapraszam do lektury...

Zakup i pierwsze wrażenia...
Znacie już powody które legły u podstaw konieczności  nabycia kolejnej  głowicy, nie  napisałem natomiast

jeszcze  jak  ją  nabyłem,  choć  stali  czytelnicy  mojej  strony  zapewne  już  się  domyślają  –  tak,  zwyczajowo

niechętny  przepłacaniu,  z  zawsze  ograniczonym  budżetem,  poszukując  jak  najlepszych  kompromisów

pomiędzy  jakością  a  ceną,  rzeczową  głowicę nabyłem bezpośrednio w Chinach,  na  platformie handlowej

AliExpress. Koszt jej zakupu wyniósł 19,20$, czyli około 74 zł, z dostawą kurierską z europejskich centrów
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dystrybucyjnych w ciągu siedmiu dniu. Ostatecznie kurier Poczty Polskiej zapukał do moich drzwi po zaledwie

pięciu dniach, z czego aż trzy zajął przewóz na terenie kraju.

Wspólne z recenzowaną głowicą Anoder H-35 górskie wypady – tu po lewej kaskady potoku Wapienica w górnym odcinku Doliny Wapienicy 08.06.2021, po prawej w drodze na Baranią Górę przez
Czerwieńska Grapę, oraz Fajkówkę 11.05.2021r.

Otrzymana głowica zapakowana była w biały kartonik, dobrze zabezpieczony przed trudami podróży. Po jego

otwarciu nareszcie mogłem wziąć do ręki nabytą głowicę kulową marki Andoer model H-35. Tu zanim przejdę

dalej  krótka  dygresja.  Poszukując  zastępcy  dla  uszkodzonej  głowicy,  przeglądałem  po  drodze  dziesiątki

dostępnych modeli, zarówno w kraju, jak i w Chinach. Generalnie najprostszą drogą byłby ponowny zakup już

sprawdzonego w boju  modelu  Andoer D25-C  («recenzja»),  jednak  cóż  bym wówczas  dla Was  recenzował?

Poważniej, szukałem czegoś o większym udźwigu, nawet kosztem wzrostu masy. Problem w tym że wraz ze

wzrostem nośności głowicy proporcjonalnie rośnie ich cena. Krajowy rynek odpadł w przedbiegach, jednak i na

azjatyckim różowo dla mojego wątłego budżetu nie było…  w końcu trafiłem na recenzowany obecnie model

tej samej marki H-35, o rewelacyjnej, jak na tą specyfikację, cenie.

Miałem już przyjemność użytkować głowicę chińskiej marki Andoer (i nie tylko), której model D25-C wiernie towarzyszył mi w każdych warunkach pogodowych i o każdej porze roku na górskich szlakach,
jak i w domowym studio przez niemal dwa lata («recenzja») zapewniając mocne i stabilne podparcie aparatowi. Tu po lewej sama wymieniona głowica, po prawej zamontowany na niej mój zestaw

fotograficzny na szczycie Wysokiej w Pieninach.

Był tylko jeden mały drobiazg… otóż kula tej głowicy,  a więc jej serce, wykonana została nie jak ma to

miejsce  zwyczajowo  z  aluminium,  lub  innego  lekkiego  stopu,  lecz  z  tworzywa  sztucznego.  Ta  cecha

przyznam dość mocno mnie  skonfundowała,  nie  jest  to  typowy dla  takich  elementów materiał,  gdyż  to

właśnie  on  poddawany  jest  przede  wszystkim  dużym  obciążeniom,  co  stawiało  pod  sporym  znakiem

zapytania nie tyle jej wytrzymałość początkową, co przede wszystkim w toku dłuższego użytkowania. Sprawa

jednak  mocno mnie intrygowała,  w sukurs  wchodziły  też  moje dobre  doświadczenia  z  typem tworzywa z
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którego ją wykonano, o czym więcej będzie dalej, wreszcie był to najkorzystniejszy cenowo model, tak więc

ostatecznie postanowiłem zaryzykować i tak właśnie ten model został bohaterem niniejszej recenzji.

Głowica marki Andoer model H-35 od początku wywarła na mnie bardzo pozytywne wrażenie, model dostarczany jest wraz z przejściówką gwintową 3/8" na ¼". 

Z racji  powyższych  i  z  tego  powodu opisanych  faktów,  pierwszą  rzeczą  której  natychmiast  zacząłem się

przyglądać po wyjęciu głowicy z kartoniku była jej kula.  Faktycznie zgodnie ze specyfikacją kula głowicy

Andoer H-35,  podobnie jak kolumna łącząca ją  z podstawą płytki  dla  szybkozłączki  wykonano została z

tworzywa sztucznego, jako jeden element,  szerzej  pomówimy jednak o tym w dalszej  części.  Oczywiście

prócz gapienia się na samą kulę, nie sposób było nie przyjrzeć się ogólnemu wyglądowi głowicy Andoer H-35.

Tym bardziej że robi ona bardzo dobre wrażenie od pierwszego kontaktu. To zresztą kolejny z produktów tej

marki, gdzie absolutnie nie miałem   powodów do narzekań pod kątem ogólnej jakości wykonania, które stoi

na wysokim poziomie.

Długo przyglądałem się modelowi H-35 zanim zdecydowałem się na zakup… a wszystko przez nietypowy materiał z jakiego wykonano jego kulę i kolumnę łączącą tą ostatnią z płytką dla szybkozłączki –
zamiast bowiem zwyczajowego metalu zastosowano tu… tworzywo sztuczne ABS. Jak jednak szybko się przekonałem ma to sens, a sama odporność materiału stoi na wysokim poziomie, podobnie jak i

globalne wykonanie modelu.

Budowa i materiały… 
Głowica  Andoer  H-35  jest  kolejnym przedstawicielem modeli  o  obniżonym,  tu  o  połowę w stosunku do

konwencjonalnych  głowic  kulowych,  profilu  korpusu.  Udało  się  to  uzyskać  dzięki  przeniesieniu  szpary

konstrukcyjnej  na tylną,  zewnętrzną część  korpusu.  Cecha ta  determinuje jej  i  podobnych modeli  wygląd.

Działanie takiego mechanizmu to czysta, prosta mechanika. Całość można by odnieść do budowy i zasady

działania objemy sztycy siodełka rowerowego, gdzie mamy zacisk, oraz śrubę z motylkiem i to wszystko… tu

zamiast sztycy mamy oczywiście kulę głowicy której pozycję blokujemy metalową, starannie wyprofilowaną

dźwigienką ulokowaną w tylnej części korpusu, funkcjonalność jednak pozostaje dokładnie taka sama. Przez

zaciskanie, lub popuszczanie śruby obejmy, tu korpusu, blokujemy lub poluzowujemy kulę głowicy.
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Omawiana głowica Andoer H-35 należy do modeli o charakterystycznej budowie korpusu, tudzież o obniżonym, w jej przypadku o połowę w stosunku do konwencjonalnych głowic kulowych, profilu
korpusu. Odkąd kilka lat temu zakupiłem model Andoer D-25C tu widoczny w środku, zakochałem się w takim typie korpusów, należy do nich również omawiana niedawno głowica Xiletu XG-25. Głowice

tego typu są bardzo lekkie i kompaktowe, idealne do użytkowania podczas wojaży górskich gdzie liczy się każdy dodatkowy gram który musimy nosić na plecach...

W szparze konstrukcyjnej,  dodano piankową uszczelkę,  amortyzującą nacisk,  oraz eliminującej  potencjalne

problemy  wynikające  z  wzajemnego  niejednorodnego  nacisku  powierzchni  zaciskowych,  nie  wpływając

równocześnie negatywnie na samą jego siłę, a tym samym stabilność kuli. Pozostając nadal w tym temacie,

warto wspomnieć że łoże kuli wyścielono sylikonową wkładką, o ściankach grubych na około 2,5 ~ 3,0 mm.

Wkładka ta zapobiega uszkodzeniom i nierównomiernemu obciążeniu powierzchni kuli, oraz ogólnie lepiej

rozkłada nacisk blokady, przyczyniając się do mocniejszego i pewniejszego chwytu.  Element blokady kuli,

wystaje poza korpus na około 10 mm.  Powierzchnie styku blokady kuli nie są więc zbyt duże, jednak jak

potwierdziło  to  już  ponad  półroczne  użytkowanie  w  zupełności  wystarczające  dla  zapewnienia  pewnej

stabilizacji zamontowanego na głowicy zestawu fotograficznego. 

Korpusy głowic o o obniżonym profilu do jakich zalicza się również recenzowana H-35 mają bardzo prostą i pomysłową budowę korpusu. Dzięki przeniesieniu szpary konstrukcyjnej odpowiedzialnej za
blokowanie kuli w zadanej pozycji do tylnej części znacząco odchudzono i obniżono profil korpusu.

Korpus głowicy Andoer H-35 wykonano w całości z lekkich stopów aluminium, podobnie jak podstawę płytki

szybkozłączki, oraz ją samą. Podobnie również z aluminium wykonano pokrętła,  oraz dźwigienkę blokady

kuli. Ze stopu żelaza natomiast wykonano elementy konstrukcyjne takie jak śruby pokręteł i płytkę łączącą z

korpusem,  czy  rdzeń  gwintu  umożliwiającego  montaż  głowicy  na  statywie.  Ten  ostatni  ma  standardową

średnicę 3/8 cala, w zestawie dodano jednak również adapter gwintowy umożliwiający zmianę średnicy na ¼

cala.  Średnica podstawy korpusu wynosi 50 mm, natomiast całkowita szerokość wraz z opisanym powyżej

zaciskiem 60 mm. Całkowita wysokość głowicy wynosi wraz z założoną szybkozłączką 75 mm, bez niej 70,5

mm.  Waga głowicy wraz z szybkozłączką wynosi 285 g, natomiast bez niej 258 gramy. 
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W szparze konstrukcyjnej, dodano piankową uszczelkę, amortyzującą nacisk, oraz eliminującej potencjalne problemy wynikające z wzajemnego niejednorodnego nacisku powierzchni zaciskowych, nie
wpływając równocześnie negatywnie na samą jego siłę, a tym samym stabilność kuli.

Model  Andoer  H-35 wyposażono  w dwa  pokrętła  i  jedną  dźwigienkę.  Pokrętła  znajdziemy po  jednym na

korpusie i na płytce dla szybkozłączki. Wspominana profilowana dźwigienka znajdująca się w tylnej części

korpusu odpowiada za blokadę ruchu kuli, natomiast pokrętło znajdujące się na prawym boku korpusu, około

15  mm powyżej  jego  podstawy (licząc  do  osi  pokrętła),  odpowiada  za  blokadę ruchu  korpusu  wokół  osi

pionowej. Jego gałka wyposażona została w rowkowaną powierzchnię co walnie poprawia łatwość i pewność

chwytu nawet  w grubych rękawiczkach.  Tu od razu  warto  dodać  że na nieruchomej  podstawie względem

pozostałej części korpusu, o wysokości około 7,5 mm, została naniesiona białą farbą skala kątowa (0- 360°) o

skoku podziałki co pięć stopni. Punkt zerowy skali znajduje się z przodu korpusu, w jej osi, gdzie powyżej

znajdziemy nadrukowaną taką samą białą  farbą nazwę i  logo marki,  oraz modelu głowicy.  Globalnie cały

korpus został pomalowany proszkowo na kolor czarny matowy, dotyczy to również płytki dla szybkozłączki.

Tu też duży plus dla modelu za trwałość powłok lakierniczych, pomimo wielomiesięcznego intensywnego

użytkowania  w terenie,  malowanie to nie  nosi  żadnych śladów uszkodzeń,  nawet  w obrębie  szyn  płytki

szybkozłączki.

Łoże kuli wyścielono sylikonową wkładką (po lewej) o ściankach grubych na około 2,5 ~ 3,0 mm. Wkładka ta zapobiega uszkodzeniom i nierównomiernemu obciążeniu powierzchni kuli, oraz ogólnie lepiej
rozkłada nacisk blokady, przyczyniając się do mocniejszego i pewniejszego chwytu. Elementu szpary konstrukcyjnej z zaciskiem blokującym ruch kuli wystaje poza obrys (po prawej) korpusu na 10 mm.

Skoro poruszony został temat pokręteł,  powróćmy na chwilkę do dźwigienki blokującą ruch kuli.  Bardzo

poważnie  wpływającym  na  komfort  użytkowania,  a  czego  właśnie  niestety  zabrakło  w  recenzowanej

wcześniej  głowicy Xiletu  XG-25,  jest  mechanizm sprężynowy zmiany położenia samej  dźwigienki  bez  jej

odkręcania. Dzięki niemu całkowicie zostało wyeliminowano niebezpieczeństwo klinowania się dźwigienki z
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płytką  dla  szybkozłączki,  jeśli  ta  ostatnia  będzie  mocniej  pochylona  w jej  stronę. Rozwiązanie  proste  i

skutecznie  podnoszące komfort użytkowania głowicy, tu więc następny plus dla marki.

Warto również opisać bliżej budowę płytki dla szybkozłączki. Jej wymiary to 48 mm szerokości i 50 mm

długości przy grubości bez szyn prowadzących 10,5 mm, oraz całkowitej z szynami 14,5 mm. Jak już wiemy

element ten wykonano z jednego kawałka lekkiego stopu aluminium. W celu redukcji jego wagi w górnej

powierzchni wyfrezowano dwa otwory w prowadnicach szyn, natomiast w osi na brzegach znajdziemy dwa

dość  głębokie  wcięcia,  nie  tyle  redukujące  masę  elementu,  co  przede  wszystkim  będące  częścią  systemu

zabezpieczającego  płytkę  szybkozłączki  przed  przypadkowym  wysunięciem,  jeśli  zapomnieliśmy  zakręcić

szczęki prowadnic. To właśnie w tych wcięciach blokują się bowiem trzpienie jakie znajdziemy w podstawie

szybkozłączki.

Bardzo poważnie wpływającym na komfort użytkowania, jest obecny w głowicy Andoer H-35 mechanizm sprężynowy zmiany położenia dźwigienki blokady kuli bez jej odkręcania. Dzięki niemu całkowicie
zostało wyeliminowano niebezpieczeństwo klinowania się dźwigienki z płytką dla szybkozłączki.

W centrum szybkozłączki znajduje się szpara długości 23 mm i szerokości 5 mm umożliwiająca swobodne

przemieszanie w tym zakresie długości gwintu śruby o średnicy ¼ cala mocującej płytkę do korpusu aparatu.

Po  bokach  na  czole  płytki  rozlokowano  cztery  gumowe,  perforowane  podkładki.  W założeniu  mają  one

przeciwdziałać tendencji do obrotu korpusu aparatu wokół osi płytki, w praktyce i owszem jest tak, ale dopiero

po dłuższym czasie. Tu niezmiennie, w każdej jaką dotychczas miałem okazję trzymać w ręce płytce, element

ten gdy jest nowy działa dokładnie odwrotnie, to jest zamiast blokować powoduje powstanie luzów pomiędzy

korpusem,  a  szybkozłączką.  Jest  to  spowodowane  początkowo  sprężystością  gumowego  radełkowania.
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Dopiero z czasem, po dłuższym użytkowaniu,  ściera i  utwardza się ono na tyle  aby przestać generować

problemy.

Wymiary płytki szybkozłączki głowicy to 48 mm szerokości i 50 mm długości przy grubości bez szyn prowadzących 10,5 mm, oraz całkowitej z szynami 14,5 mm. Element ten wykonano z jednego
kawałka lekkiego stopu aluminium.

Zaglądając pod spód płytki szybkozłączki przekonamy się że centralna część, poza krawędziami bocznymi i

prowadzącymi, jest pusta. Sprzyja to odchodzeniu elementu, ale też umożliwia ukrycie łba śruby mocującej do

korpusu aparatu. Ten ostatni wyposażono w wygodne metalowe uszko umożliwiające wygodne jej dokręcenie,

ale  i  szparę  w  łebku  umożliwiającą  dokręcenie  jej  lub  odkręcenie  na  przykład  za  pomocą  monety.  W

poprzecznej  osi,  na  krawędziach  bocznych  płytki,  dodano  od  dołu,  wspomniane  już,  metalowe  trzpienie.

Wystają one poza obrys płytki na 3 mm, blokując się w dopasowanych szparach płytki podstawy głowicy, co

chroni  korpus  aparatu  przed  przypadkowym  wysunięciem  z  szczęk  płytki  w  przypadku  niepełnego  ich

dokręcenia.

Na górnych powierzchniach szczęki szyn zaciskowych dostrzeżemy kolejną nadrukowaną w osi głowicy skalę

od 0 do 20 mm , w skoku co 1 mm, w każdą ze stron. Umożliwia to dokładniejsze ustawienie w osi optycznej

zamontowanego  na  głowicy  aparatu,  względem  osi  pionowej  głowicy.  Zamknięcie  szczęk  prowadnic

regulujemy za pomocą wygodnego, dużego pokrętła, umieszczonego w osi poziomej płytki. W przeciwieństwie

do  dźwigienki  i  pokrętła  na  korpusie,  tą  gałkę  pozbawiono  dodatkowego  malowania,  pozostawioną  ją  w

neutralnym, srebrnym matowym kolorze stopu, co ładnie się wpisuje w okólny wygląd głowicy, stanowiąc

ciekawy, przełamujący czerń akcent. Jej powierzchnię pokrywa również wzdłużnie rowkowanie, podnoszące

komfort użytkowy. Jej czoło natomiast zaślepiono nakładką z tworzywa sztucznego, która bywała w innych

głowicach zawodna, tu jednak zaślepka siedzi wciąż pewnie po sześciu miesiącach użytkowania . Tu też jednak

pewna uwaga, pokrętło cechuje się bardzo wysoką kultura pracy, pracuje wyjątkowo płynnie i gładko, acz
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jego skok na gwincie śruby jest stosunkowo niewielki, trzeba nieco się nakręcić aby zdjąć lub założyć body

aparatu z szybkozłączką.

Na górnych powierzchniach szczęki szyn zaciskowych dostrzeżemy kolejną nadrukowaną w osi głowicy skalę od 0 do 20 mm, w skoku co 1 mm, w każdą ze stron. W każdym miejscu, również tu widać
dbałość marki o jak największe odchudzenie modelu, wszędzie gdzie było to możliwe materiał został wybrany. Ogromną zaletą głowicy Andoer H-35, tudzież pytki i samej szybkozłączki, jest pełna
zgodność z systemem Arca Swiss, co oznacza kompatybilność z wszystkimi akcesoriami, oraz wymiennymi płytkami, zgodnymi z tym standardem, w tym gripami jakich sam używam. Całkowicie
eliminuje to konieczność używania szybkozłączki, gdyż aparat wyposażony w taki grip montowany jest bezpośrednio do głowicy – tu po prawej mój aparat FUJIFILM XT-20 z takim właśnie gripem

zamocowany bezpośrednio do omawianej głowicy.

Po przeciwnej stronie, na bocznej płaszczyźnie prowadnic, również w osi poziomej płytki, dodano wysuniętą

na około 14,5 mm poza obrys płytki poziomicę, o średnicy 10 mm, co oczywiście należy zapisać na poczet

kolejnych plusów głowicy Andoer H-35. Skoro o plusach mowa, pora wspomnieć o najważniejszym z nich –

płytka jak i oczywiście sama szybkozłączka pozostaje w pełni zgodna z systemem Arca Swiss – cechy na

której obecność zawsze zwracam baczną uwagę. Z pewnością inną istotną cechą którą zawsze brać warto pod

uwagę przy wyborze nowej głowicy, jest łatwa możliwość zmiany płytki dla szybkozłączki. Tu można to zrobić

odkręcając  po  prostu  centralną,  o  standardowym  gwincie  3/8  cala  śrubę.  Korpus  głowicy  Andoer  H-35

wyposażono w przedniej części w szczerbę umożliwiającą pochylenie płytki dla szybkozłączki w zakresie do

90°. 

Na koniec części poświęconej omówieniu budowy głowicy, pora wreszcie powiedzieć nieco więcej o materiale

z którego wykonano jej kulę, oraz kolumnę łącząca tą ostatnią z płytką mocująca szybkozłączkę. Jak już wiecie

to właśnie ten element powodował u mnie pewne wahanie w chwili zakupu modelu. Wykonany w całości z

tworzywa sztucznego, jako jeden element, jest dość niestandardowym rozwiązaniem. Zazwyczaj wykonane są

one z metalu, jako dwa odrębne elementy – tudzież kula i kolumna.  Tu marka Andoer zdecydowała się na

wykorzystanie  zamiast  metalu  tworzywa  typu  ABS,  czyli  dokładniej  terpolimeru  akrylonitrylo-butadieno-

styrenowego,  a  całość wycięto  z  jednego bloku  za  pomocą numerycznej  frezarki  CNC.  Świadczy  o  tym
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pośrednio sam wygląd powierzchni kuli,  gdzie jeśli się przyjrzeć dostrzeżemy drobne równo rozlokowane

poprzeczne rowki –  pozostałości po pracy frezu.

Głowica Andoer H=35 dostarczana jest wraz z przejściówką gwintową 3/8" na ¼", korpus wykonano z lekkiego stopu aluminiowego, podobnie płytkę dla szybkozłączki jak i ją sama, rowkowane gałki, oraz
dźwigienkę.

Można było też oczywiście wykończyć taką powierzchnię na gładko, ale w tym konkretnym przypadku byłby
to błąd,  choć początkowo nie  wydawało mi się  to takie oczywiste.  Sprawa stała  się jednak jasna podczas
pierwszych  prób  z  obciążeniem.  Takie  wykończenie  powierzchni  kuli  zwyczajnie  sprzyja  lepszemu  jej
trzymaniu przez gniazdo głowicy. Co jednak z trwałością w kontekście wytrzymałości metalu? To właśnie tu
jak  się  można  łatwo  domyślić  skrywały  się  moje  niepokoje.  Uspakajały  mnie  jednak  doświadczenia

wyniesione z  użytkowania  obiektywów których  bagnety  wykonano właśnie z  tworzywa ABS.  Mowa tu o

budżetowych szkłach marki FUJIFILM z serii XC, jak Fujinon XC 16-50 mm f/3.5-5.6 OIS, czy Fujinon XC 50-

230 mm f/4.5-6.7 OIS. Oba służą mi z powodzeniem od połowy 2015 roku i pomimo że szczególnie ten dłuższy

zoom 50-230mm jest intensywnie użytkowany,  bagnet nadal trzyma pewnie,  nie widać też istotniejszych

śladów jego zużycia.  Tak,  widoczne są zarysowania,  oraz przytarcie rantu  gwintu bagnetu,  są one jednak
paradoksalnie mniejsze od tych jakie można dostrzec na bagnecie aluminiowym w jaki wyposażony inny mój
obiektyw FUJIFILM Fujinon XF 18-55 mm f/2.8-4 OIS, a służący o ponad połowę krócej.

Największym zaskoczeniem w głowicy jest z całą pewnością zastosowanie tworzywa sztucznego ABS (terpolimeru akrylonitrylo-butadieno-styrenowego). Wykonanego z niego tak newralgiczny element
jak kula głowicy, oraz kolumnę łączącą ją z podstawą płytki dla szybkozłączki. Jest to jednorodny element wycięty przez frezarkę numeryczną CNC o czym świadczy pośrednio charakterystyka

wykończenia powierzchni tych elementów, gdzie jeśli się przyjrzeć dostrzeżemy drobne równo rozlokowane poprzeczne rowki –  pozostałości po pracy frezu.

Wszystko  to  dobrze  wróży  pod  kątem  trwałości  kuli  wykonanej  z  tworzywa  ABS  omawianej  głowicy.

Tworzywo tego typu cechuje się bowiem wysoką twardością, a przy tym niezłą tolerancją na uderzenia, oraz

odpornością na zarysowania. Nie bez znaczenia jest tu też wysoka tolerancja pod kątem temperatury pracy,

mieszcząca się  w widełkach od  -40°C do  +85 °C, dzięki  czemu zarówno transportując  statyw z  założoną
głowicą dopięty do plecaka podczas siermiężnych upałów, czy też praca na ostrym słońcu nie stanowi dla niego
problemu, podobnie sytuacja będzie się miała zimą. Wady? Cóż mimo niezłej jak na tworzywo odporności na
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zarysowania, nie jest ona tak wysoka jak dobrej jakości stopów metalowych.  Tu faktycznie po pół rocznym

okresie użytkowania pojawiły się na powierzchni kuli ryski, przy czym w żaden sposób nie wpływają one

obecnie na stabilność i pewność trzymania zadanego kąta pochylenia kuli głowicy.

Pomimo że początkowo miałem obawy jak taki materiał sprawdzi się przypadku tak ważnego i poddawanego dużym obciążeniom elementu, jakim jest kula głowicy fotograficznej, po blisko półrocznym
użytkowaniu mogę powiedzieć że moje obawy były tu całkowicie nieuzasadnione. Owszem pojawiły się na jej powierzchni ryski, nie wpływają one jednak w żaden sposób na funkcjonalność głowicy.

Podsumowując głowica marki  Andoer  model  H-35  została  wykonana z  wysokiej  klasy materiałów,  które

wykończono  i  spasowano  z  najwyższą  starannością.  Brak  tu  jakichkolwiek  luzów,  czy  nadlewek.  Na

zdecydowany plus trwałość powłok lakierniczych, wysoka ergonomiczność, oraz ponadprzeciętna kultura

pracy. Pokrętła obrotu wokół osi, czy blokującego szybkozłączkę pracują płynnie, z lekkim wyczuwalnym

oporem, równomiernie na całej długości gwintu. Na plus łatwość operowania dociskiem kluli, oraz trwałość

zastosowanych rozwiązań.  Nie  wolno  tu  pominąć tak  ważnej  zalety  jak  mechanizm sprężynowy zmiany

położenia  dźwigienki,  czy  zgodność  płytki  z  systemem  Arca  Swiss.  Pomimo  że  może  to  początkowo

niepokoić,  zastosowanie  tworzywa  sztucznego  ABS  do  wykonania  kuli  i  kolumny  łączącej  ją  z  płytką

szybkozłączki  ma jednak sens,  a  trwałość  tego  materiału  dobrze  rokuje  wytrzymałości  tych  elementów

głowicy.  Model  cechuje  też  nienaganny,  przemyślany  i  nowoczesny  wygląd,  pozbawiony  krzykliwych

elementów jest zrównoważony i estetyczny.

Podsumowując głowica marki Andoer model H-35 została wykonana z wysokiej klasy materiałów, które wykończono i spasowano z najwyższą starannością. Brak tu jakichkolwiek luzów, czy nadlewek. Na
plus również wysoka kultura pracy, pewność trzymania zadanego kąta, estetyka i trwałość powłok lakierniczych. Po prawej bohaterka tej recenzji podczas pracy w plenerze – tudzież fotografowania

zachodu słońca z Lipnika Kopiec.

15 kg – czy aby nie za dużo?

Nie wspomniałem jeszcze o nośności głowicy Andoer H-35, tą marka oszacowała aż na… 15 kg. Przyznam że

zawsze podchodzę do deklaracji tego typu z dużą dozą ostrożnością, a już szczególnie w przypadku tak sporych
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wartości.  Zachowując jednak  testerski  dystans,  dając szansę na wykazanie się  głowicy,  potwierdzenie,  lub

obalenie tych parametrów przystąpiłem do testów. 

Jak wyglądał taki test? Pierwszy najprostszy to oczywiście zamontowanie na głowicy H-35 własnego zestawu

fotograficznego w najcięższej konfiguracji, to jest: 

• aparat FUJIFILM X-T20 / 390 g

• obiektyw 7artisans 60mm f/2.8 Macro / 550g
• dodatkowy grip do body aparatu FUJIFILM X-T20 / 135 g
• akcesoria: filtr polaryzacyjny / holder i pierścień filtrów prostokątnych + filtr / nadajnik pilota bezprzewodowego sterującego

funkcjami migawki – 132 g

łącznie: 1207g

Przy takim obciążeniu jak należałoby się spodziewać w kontekście deklarowanych aż 15 kg udźwigu, głowica

Andoer H-35 poradziła sobie znakomicie. Brak było jakichkolwiek oznak niestabilności, głowica zapewniała

pewne i mocne podparcie zestawu bez względu na zadany kąt pochylenia. Jako jednak że do owych 15 kg

było  daleko  przeprowadziłem  kolejna  próbę  z  podobną  konfiguracją,  gdzie  zastąpiłem  obiektyw

stałoogniskowy  zoomem  FUJIFILM  Fujinon  XC  50-230  mm  f/4.5-6.7  OIS  (375g). Zmiana  długości  tubusu

obiektywu  zmienia  bowiem istotnie  rozkład  sił  działających  na  oś  głowicy,  jednak  i  w  tym zestawieniu,

pomimo skrajnego wysunięcia tubusu nie dostrzegłem żadnych problemów z utrzymaniem zadanego kąta.

Deklarowana nośność głowicy Andoer H-35 to aż 15 kg, jak wykazały testy w domowych warunkach jest to wartość dalece przeszacowana, jej realna bezpieczna wartość wynosi około połowę tej
deklarowanej, to jednak oznacza że głowica poradzi sobie ze znakomitą większości zestawów fotograficznych. W moim przypadku nigdy nie pojawił się problem pływania, czy samoczynnego opadania.

Tu na zdjęciu po lewej głowica H-35 zamontowana do aparatu FUJIFILM XT-20, wraz z obiektywem Fujinon XC 50-230 mm f/4.5-6.7 OIS, oraz metalowym gripem, po prawej zachód nad Jeziorem
Żywieckim 19.07.2021r

Ostatni  test  polegał  na  zamontowaniu  do  płytki  szybkozłączki  głowicy  Andoer  H-35 poziomej  kolumny

statywowej, na której końcach podwieszałem obciążenie w skoku co pół, lub jeden kilogram. Po osiągnięciu

7,5 kg zaczęła pojawiać się lekka tendencja do pływania przy większym pochyleniu, wciąż jednak możliwa

do opanowania, głowica opadała po zablokowaniu o mniej niż milimetr, łatwo było to więc skorygować na

etapie jej blokowania. Po zablokowaniu kuli wciąż nie dochodziło do samoczynnego opadania. To pojawiło

się po przekroczeniu 8 kg, nie gwałtowne, ale jednak dostrzegalne, w przypadku zdjęć na długich czasach

otwarcia migawki byłoby to niedopuszczalne, tu więc mniej więcej przebiega granica nośności dynamicznej

testowanej głowicy.

Celowo użyłem tu słowa „dynamicznej” czym innym bowiem jest zdolność do podtrzymania ciężaru w pozycji

statycznej, tudzież gdy oś pionowa kolumny i kuli głowicy jest zgodna z korpusem, a czym innym jeśli jest ona

wychylona. Można tu przyjąć że im większe wychylenie tym mniejsza nośność. Pytanie więc jakie powstaje to

czy marka podaje tu zdolność udźwigu masy statycznej czy dynamicznej? Odpowiedź wydaje się oczywista,

jednak  aby  nie  bazować  tylko  na  przeczuciach,  ale  i  z  czystej  ciekawości  sprawdziłem  i  tą  opcję.  Po
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wypoziomowaniu  ramienia,  ustawiając  głowicę  w  pełni  zgodnie  z  jej  osią  pionową  dołożyłem  kolejne

obciążenia.  Ostatecznie osiągnąłem 9 kg, po czym test zakończyła zbyt mała nośność statywu i  tak już

przekroczona blisko dwukrotnie. Jak się można było spodziewać głowica w tej pozycji zdołała podtrzymać

ten  ciężar,  jednak  wyłącznie  w  opisanej  pozycji.  Próba  opuszczenia  obciążenia  kończyła  się

natychmiastowym opadaniem.

Głowica Andoer H-35 towarzyszyła mi podczas wielu górskich wojaży i pracy w domowym studio, zapewniając mocne i pewne podparcie aparatu, tu podczas wieczornej sesji na wybitnie malowniczej
Przełęczy Łapszanka 22.05.2021r.

Podsumowując  marka  Andoer  dość  poważnie  zawyżyła  podawaną  wartość  obciążenia  maksymalnego

głowicy H-35,  wydaje się  że  maksymalne bezpieczne obciążenie wynosi  tu  około  7 kg,  natomiast  już  w

przypadku  wyższych  wartości  stabilność  zostanie  zachowana  wyłącznie  bez  pochylenia  kuli. Jest  więc

wysoce prawdopodobne że marka podała tu wartość mierzona dla obciążenia statycznego, która nie ma zbyt

wielkiego  przełożenia  na  praktyczne  wykorzystanie  w  terenie.  Czy  uzyskane  wartości  mnie  zaskakują?

Bynajmniej, dokładnie takich się spodziewałem, nieco lepszych od modelu Andoer D25-C, ale na pewno nie tak

wysokich  jak  chciałby  marka.  Uzyskane  rezultaty  są  jednak  dobrymi,  zapewnią  mocne  podparcie  dla

znakomitej większości zestawów fotograficznych, włączając w to długie teleobiektywy. Co jednak oczywiście

nie zmienia faktu że takie praktyki zawyżania osiągów są po prostu naganne i nie powinny mieć miejsca.

System Arca Swiss…

Ta część recenzji głowicy  Andoer H-35 będzie w znacznej części powtórzeniem fragmentu recenzji głowic
Andoer D-25C i Xiletu XG-25, a to ze względu na ważkość tematu jakim jest system Arca Swiss, z którym
pozostaje również 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 któreś z wymienionych głowic poznaliście zapewne i tę część, możecie śmiało przejść dalej, innych

zapraszam do lektury.

Bardzo  ważną  zaletą  głowicy  Andoer  H-35  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 w przypadku użytkowanej przeze mnie do dziś głowicy WeiFeng Group WF-

591BH, której budowa szybkozłączki uniemożliwia jej łatwą wymianę.
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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,

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
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Arca Swiss w latach 90 XX wieku, firmy fotograficzne nadal produkują obiektywy i głowice fotograficzne o

nieujednoliconym standardzie mocowania.

Zalety płynące z wzajemnej kompatybilności płytek i szybkozłączek, jak i gripów je zastępujących trudno przecenić, tu trzy głowice zgodne ze standardem Arca Swiss zamontowane właśnie bezpośrednio
do gripów aparatu z pominięciem szybkozłączki, od lewej: FUJIFILM X-T20 na głowicy Andoer H-35, FUJIFILM XM-1 na głowicy Xiletu XG-25, oraz FUIJFILM XT-20 na głowicy Andoer DC-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
Andoer H-35. 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.

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, dzięki czemu jeśli tyko płytka montażowa pozostaje zgodna z Arca Swiss są one łatwo wymienialne i zgodne pomiędzy różnymi

modelami głowic, jak i innych akcesoriów – powyżej głowica Xiletu XG-25 na przykładzie której pokazano jak łatwo można odkręcić i wymienić rzeczową płytkę. Ich ceny na Chińskich platformach
handlowych, jak i sklepach online tej i wymienianych w niniejszej recenzji marek, zaczynają się od około siedmiu dolarów...

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.

 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.



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 Andoer H-35 zgodnej ze

standardem Arca  Swiss  przestałem w ogóle korzystać  z  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 i prawej grip zgodny ze standardem Arca Swiss zamontowany na aparacie FUJIFILM TX-20. 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 H-34, oraz otwartą komorą akumulatora.

Sześć miesięcy Andoer H-35 w terenie...
Gdy  wcześniej  zakupiona  głowica  Xiletu  XG-25  («recenzja») zaniemogła,  pojawiła  się  palące  potrzeba
zastąpienia jej innym modelem. Ostateczny wybór padł na głowicę marki Andoer model H-35, czyli starszego i
silniejszego brata głowicy tej samej marki  D-25C, która tak skutecznie i długo mi służyła  («recenzja»).  Po
otrząśnięciu się z pierwszego szoku, jaki wywołało zastosowanie do wykonania kuli i kolumny łączącej ją z
płytką dla szybkozłączki, tworzywa sztucznego ABS, równie szybko uległem zachwytowi. 
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Pierwsze wspólne wypady z głowicą Andoer H-35 miały miejsce jeszcze w warunkach „pół-zimowych” tu po lewej na szczycie Jaworzyny w Beskidzie Małym 26.03.2021, po prawej podczas tego samego
wypadu, kaskady na potoku Czamosz...

Można by rzec ze skrajności w skrajność.  W istocie,  jednak gdy tylko zakręciłem głowicę do statywu i

ruszyłem  z  nią  po  raz  pierwszy  w  teren  wiedziałem  że  tego  właśnie  szukałem. Głowica  od  razu
wylegitymowała się szeregiem ważnych atutów, w tym pewnym trzymaniem bez względu na kąt pochylenia
przy założonym zestawie o wadze około 1.2 kg, oraz bardzo wysoka kulturą pracy. Jej obsługa jest niezwykle
komfortowa. Pokrętła pracują płynnie, z lekkim oporem, pozwalając na łatwe i precyzyjne dopasanie pozycji
głowicy. W szczególności dotyczy to pokrętła regulującego obrót głowicy wokół osi pionowej. Bez względu na

stopień jego poluzowania, opór obrotu zostaje zachowany, dzięki czemu nie ma ryzyka nagłego „odjechania”

głowicy.

Beskid Mały 26.03.2021 – od góry po lewej: tuż przed Przełęczą Isepnicką, rejon szczytu Kiczery widok na Beskid Mały, na dole po lewej i prawe widoki ze szczytu widoki ze szczytu góry Żar. Głowica
Andoer H35 przebojem wdarła się w moje serce zachwycając od pierwszego wypadu świetną stabilnością, oraz bardzo wysoką kulturą pracy...
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Pierwsze testy terenowe miały miejsce jeszcze w warunkach na wpół zimowych, podczas wypadu 26.03.2021r
w Beskid Mały, podążając trasą z Czernichowa przez Kościelec na Kiczerę i dalej na Żar, skąd po nacieszeniu
się malowniczym zachodem słońce zszedłem do Międzybrodzia Żywieckiego. Wypad ten ugruntował moje
pierwsze dobre wrażenia, a równocześnie  rozwiał obawy dotyczące stabilności kuli wykonanej z tworzywa

sztucznego. Oczywiście gdzieś tam z tyłu głowy wciąż tliła się ta obawa o jej trwałość, tą jednak kwestię
mogły rozstrzygnąć wyłącznie kolejne wypady.

Kolejny – wreszcie zdecydowanie bardziej wiosenny wypad z głowicą Andoer H-35, znów w Beskid Mały 31.03.2021r, tu od góry, od lewej: start na szlak z centrum gminy Czernichów, widać most na
rzece Sole, dalej zabytkowa dzwonnica na osiedlu Kremplowie, na dole po lewej dom na tym osiedlu, oraz autor podczas odpoczynku nieopodal masywu Przyszopu (Łysego Gronia).

Już  kilka  dni  potem  31.03.2021r  takowy  właśnie  miał  miejsce.  Znów  dane  mi  było  ruszyć  na  szlaki
malowniczego Beskidu Małego, tym razem udając się w stronę przeciwną, tudzież podążając z Czernichowa na
Przyszop, dalej obok Diabelskiego Kamienia na Czupel i Magurkę Wilkowicką by zakończyć ten piękny dzień
zejściem przez Sokołówkę i Przełęcz Przegibek do Straconki.  Muszę się tu jednak przyznać że była jedna

rzecz która początkowo irytowała mnie w głowicy Andoer H-35 – wielkość płytki szybkozłączki. Podstawowe
jej  rozmiary  określały  oczywiście  ramy standardu  Arca Swiss,  zostały  one  jednak  powiększone,  a  ściślej
poszerzone,  o dodatkową wysuniętą poziomicę,  oraz dość daleko wystającą gałkę regulująca zacisk szczęk
płytki. Całkowita szerokość płytki wraz z tymi elementami wynosi bowiem 87,5 mm.
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Zazwyczaj podczas testów podobnych głowic pojawiają się jakieś zastrzeżenie, niuanse modelu, nic takiego nie miało jednak miejsca w przypadku głowicy Andoer H-35, byłem tak tym zdziwiony że aż…
zaniepokojony :) jednak pomimo starań nie udało mi się ani jej zepsuć, ani odnaleźć żadnych wad, w końcu więc przyczepiłem się do wielkości płytki dla szybkozłączki… poważniej faktycznie jej rozmiar
nieco mi przeszkadzał, wynika to jednak wyłącznie ze sposobu noszenia przeze mnie statywu podczas górskich wypadów, to jest wsuniętego za pas biodrowy. Szybko jednak się do niej przyzwyczaiłem,
doceniając jej wygodę użytkową i kulturę pracy. Tu Beskid Mały 31.03.2021r, zdjęcia od góry od lewej: zejście z Łysego Gronia – kierunek Groniki, dalej Diabli Kamień obok Przysłopu, autor na szczycie

Czupla, oraz schronisko PTTK na Magurce Wilkowickiej.

Dlaczego  mi  to  przeszkadzało?  Ze  względu  na  metodę  noszenia  na  górskich  szlach  statywu,  który  mam
wówczas wsunięty za pas biodrowy plecaka. Tak duża szerokość płytki powoduje że podczas marszu uderzałem
w nią czasem łokciem. Nosiłem się wręcz z zamiarem wymiany płytki na tą z lżejszego modelu D-25C po
zakończeniu  testów.  Gdy  czas  ten  jednak  się  zbliżał  z  każdym  wypadem  bardziej  doceniałem  komfort
użytkowania fabrycznej płytki głowicy Andoer H-35. Choć faktycznie zdarza się że zawadzam o nią, korzyści
płynące  z  wygodnego,  wysuniętego  poza  obrys  aparatu,  pokrętła  mocującego,  oraz  dodatkowej  poziomicy
przeważyły szalę na rzecz jej pozostawienia. Na korzyść przemawiała tu też pewność trzymania przez szczęki
płytki  szybkozłączki,  lub w moim przypadku bezpośrednio gripu aparatu.  Warto tu też dodać że podczas

całego  okresu  użytkowania  ani  razu  nie  musiałem dokręcać  płytki  do  kolumny,  co  w innych modelach
czasem się zdarzało.
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Beskid Mały 31.03.2021r, zdjęcia od góry od lewej: polana szczytowa na Magurce Wilkowickiej, dalej zejście z tej ostatniej w stronę Przełęczy Przegibek, tu widok na Gaiki i Hrobaczą Łąkę, na dole po
lewej i prawej zachód słońca obserwowany ze zboczy Sokolówki (szlak na Przełęcz Przegibek).

Kolejny wspólny wypad miał już miejsce 11.05.2021r, w zdecydowanie bardziej wiosennych okolicznościach,
wręcz letnich. Temperatury z raczej mizernych jeszcze kilka dni wcześniej, nagle wystrzeliły w górę, osiągając
w słońcu ponad 30°C. Był to równocześnie jeden z dłuższych szlaków jakie dotychczas przewędrowaliśmy
razem z rzeczową głowicą, wiodący z Węgierskiej Górki, przez Fajkówkę, Skałkę na Baranią Górę, by zejść z
niej  do  Wisły  Czarne.  Gdzie  z  lubością  mogłem zająć  się  fotografowaniem na  długich  czasach  otwarcia
migawki pięknego wodospadu Kaskady Rodła. Zdjęcia wykonywałem w trybie manualnego przesunięcia czasu
ekspozycji, by z tak powstałych kilku / kilkunastu ujęć złożyć na etapie postprodukcji finalne zdjęcie. W takich

przypadkach w sposób szczególny liczy się właśnie zdolność głowicy do mocnego i niezmiennego podparcia

aparatu, również tu głowica Andoer  H-35 sprawdziła się znakomicie.
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Kolejny wspólny wypad miał już miejsce 11.05.2021r, w zdecydowanie bardziej wiosennych okolicznościach, wręcz letnich. Temperatury z raczej mizernych jeszcze kilka dni wcześniej, nagle wystrzeliły w
górę, osiągając w słońcu ponad 30°C. Był to równocześnie jeden z dłuższych szlaków jakie dotychczas przewędrowaliśmy razem z rzeczową głowicą, wiodący z Węgierskiej Górki, przez Fajkówkę,

Skałkę na Baranią Górę, by zejść z niej do Wisły Czarne. Tu zdjęcia od góry od lewej: potok Kibusówka, panoramy z rejonu osiedla Bugaj, na dole traktor SAM (samoróbka) na górskiej polanie, po prawej
panorama z wieży widokowej na Baraniej Górze.

Każde kolejne wspólne wyjście utwierdzało mnie w dobrej opinii na temat recenzowanej głowicy, stopniowo

rozwiewając również wątpliwości dotyczące trwałości kuli z tworzywa ABS. Jak już wspominałem z czasem,
zapewne  w  pokłosiu  walki  z  krzakami,  oraz  pyłem  na  letnich  szlakach,  pojawiły  się  na  jej  powierzchni
widoczne rysy i zadrapania, jednak nie wpływają one w żaden sposób na zdolność do utrzymania zadanego
kąta pochylenia głowicy.  Do lata  wspólnie odwiedziliśmy jeszcze kilkukrotnie Beskidzie szlaki,  raz nawet
wymiennie występując z głowicą  Xiletu XG-25,  gdy ta powróciła do żywych, po jak się okazało łatwej do
przeprowadzenia naprawie.
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Zdjęcie na górze po lewej – panorama z wieży widokowej na Baraniej Górze 11.05.2021r, po prawej Wodospad Kaskady Rodła zarejestrowane podczas tego samego wypadu, dalej fotografie z kolejnego
wspólnego, pięknego wiosennego wypadu w Beskid Mały dnia 21.05.2021r, od lewej: autor na mostku nad potokiem w Dolinie Isepnickiej, dalej widok z Przełęczy Isepnickiej na Kiczerę, pionierami wśród

odradzającej się po ziemie natury są zawsze w górach mchy i paprotki, na dole po prawej podczas odpoczynku nieopodal Trzonki

Mowa  tu  o  wybitnie  fotogenicznym,  nocnym  wypadzie  na  wschód  słońca.  Start  szlaku  miał  miejsce  w
Zwardoniu, by następnie podążając pod rozgwieżdżonym niebem minąć Sołowy Wierch, Przełęcz Rupienka i
dotrzeć tuż przed świtem na Ochodzitą.  Tam co prawda najwięcej  użytkowana była głowica  Xiletu XG-25,
jednak w przypadku kilku dłuższych, składających się znów z wielu klatek ujęć, założyłem omawianą głowicę
Andoer H-35. Pozwoliło mi to w praktyce porównać efektywność pracy obu tych modeli i pomimo że nie mogę
tu nic zarzucić pod kątem sztywności głowicy Xiletu XG-25, ogólna wysoka kultura pracy, komfort, oraz mimo
wszystko lepsza kontrola położenia kuli, szczególnie podczas jej blokowania była po stronie Andoer H-35. W

efekcie to właśnie wówczas XG-25 zostało przesunięte do roli głowicy studyjnej i zapasowej, a do stałego

górskiego i szerzej terenowego ekwipunku weszła głowica H-35.
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...każde kolejne wspólne wyjście utwierdzało mnie w dobrej opinii na temat recenzowanej głowicy Andoer H-35, rozwiewając również wątpliwości dotyczące trwałości kuli z tworzywa ABS. Tu na górze po
lewej i prawej wypad w Beskid Mały 21.05.2021r, po lewej zejście z Przełęczy Isepnickiej do doliny Wielkiej Puszczy, po prawej Potok w tej ostatniej. Zdjęcia pośrodku i na dole, kolejny wypad terenowy,

tym razem w Beskid Śląski do mojej ulubionej Doliny Wapienicy, tu od lewej: zachodzące słońce rejon szczytu Połednie, dalej autor na nim, paprotki, salamandra i łania Jelenia w Dolinie Wapienicy. 

Kulminacją dotychczasowych wspólnych wyjazdów był czterodniowy wyjazd z Żoną na Pogórze Spiskie, w

rejon kolejnej fotograficznej Mekki – Przełęczy nad Łapszanką. Tam co prawda mniej aktywnie niż bym sobie
tego  życzył,  a  to  przez  niestety  przekornie  po  raz  pierwszy  tak  trafne  prognozy  zapowiadające  ulewy  i
ochłodzenie, głowica stała się współbohaterem pięknych sesji na przełęczy, jednej wieczornej i jednej o świecie
w dniu wyjazdu, gdy wreszcie aura ulitowała się nade mną i choć na chwilę stworzyła dogodne warunki do
rejestracji majestatycznych widoków.

 24                                                                                                                                                                                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.



...uwielbiam te letnie pełne złota wypady, gdy rozgrzana ziemia oddaje bukietem tysiąca zapachów ciepło po słonecznym dniu – tu wypad na pobliskie mi zielone tereny Krzywej i Lipnika 04.07.2021r,
gdzie wiernie towarzyszyła mi głowica Andoer H-35 umożliwiając rejestrację powyższych zdjęć.

Podczas tego wyjazdu, a ściślej właśnie w ostatnim dniu, tuż przed powrotem, gdy niebo nareszcie cieszyło
innym  niż  szaroburym  kolorem,  głowica  mogła  się  również  wykazać  podczas  przejścia  przez  wybitnie
malowniczy  wąwóz  Homole,  oraz  Halę  Bukowinki.  Przy  okazji  odwiedziłem  też  nieodległą  już  bazę
namiotową SKPB pod Wysoką, aby pozdrowić miłą Gospodynię obiektu, gdzie rok temu, o prawie tej samej
porze, miałem przyjemność nocować. Warto tu korzystając z okazji wspomnieć że podczas tamtego wypadu

to właśnie młodszy brat omawianej, tudzież głowica Andoer D-25C, zapewniła mi możliwość rejestracji wielu

pięknych kadrów.

Jednym z ciekawszych, a równocześnie jedynym wspólnym wypadem górskim z dwoma głowicami tudzież recenzowaną wcześniej Xiletu XG-25 («recenzja») i Andoer H-35 był nocny wypad na wschód
słońca podziwiany z kultowej Ochodzity 21.06.2021r, tam miałem bezpośrednią możliwość oceny różnic pomiędzy oboma modelami i pomimo że po naprawie trudno cokolwiek zarzucić XG-25, to jednak

kultura pracy i pewność trzymania zadanego kąta pochylenia wypada na duży plus dla głowicy H-35 która stała się moim stałym towarzyszem wędrówek...
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Beskid Śląski – pasmo Magury 30.07.2021r

...następny wspólny górski wypad – na malowniczą Halę i Magurkę Radziechowską 15.08.2021r

Te  kilka  podanych  przykładów  nie  wyczerpuje  oczywiście  listy  wspólnych  wojaży,  głowica  Andoer  H-35

towarzyszyła mi  również podczas  wypadów na pobliskie mi  malownicze Jezioro Żywieckie,  po zielonych
okolicach  mojego  rodzimego  miasta,  w  pracy  studyjnej  gdzie  powstało  wiele  wymagających  pewnego
podparcia  aparatu  ekspozycji,  aż  po  ostatni  wrześniowy  wypad  na  Grojec  obok miasta  Żywca.  Jak więc

widzicie  głowica  Andoer  H-35  była  i  jest  nadal  wyjątkowo  aktywnie  wykorzystywana,  w  każdych

okolicznościach i każdym stawianym przed nią zadaniu sprawując się na ocenę celującą.
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Najpiękniejszy tego lata wspólny z Żoną wypad na Przełęcz Łapsznkę i szerzej Spisz i Podhale 22-25.08.2021r – to tam po raz kolejny głowica Andoer H-35 pokazała swą klasę, bez względu na czas
ekspozycji, nawet w padającym deszczu, zapewniała wysoką kulturę pracy, oraz pewne mocne podparcie apartu. Tu zdjęcia z Przełęczy Łąpszanka na górze po lewej i prawej podczas zachodu słońca, w

środku i na dole podczas wschodu...

Słowo na koniec -warto czy nie warto?
Ostatnimi czasy tak jakoś się układały te tematy testerskie, że za każdym razem pisząc podsumowanie tego czy
innego sprzętu lub odzieży, miewałem spore wewnętrzne rozterki. Wynikało to z niejednorodnej ich natury,
stwierdzanych wad, ale i licznych ważnych zalet. Tym razem jednak takowych wahań nie ma, głowica marki

Andoer model H-35 przebojem weszła do mojego fotograficznego szpeju,  od razu podbijając moje serce.

Ponad przeciętna kultura pracy, niezła – choć jak wiemy mocno zawyżona – nośność. Pewność podparcia i
wygodna  obsługa.  Do  tej  litanii  zalet  należy  też  z  pewnością  dodać  znakomite  wykonanie,  nowoczesny,
stonowany  ale  bardzo  charakterystyczny  wygląd,  trwałe  powłoki  malarskie  i  stosunkowo niewielką  wagę
własną.

25.08.2021r – po lewej widok na bezimienny szczyt w drodze do Szczawnicy, po podczas wędrówki wąwozem Homole
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25.08.2021r – Hala Bukowinki, powrót z Jameriskowych Skałek do Jaworek 

Zanim mnie oskarżycie o stronniczość, o pisanie artykułów sponsorowanych (daj Boże aby mi marki za taką
pracę płaciły), zanim wykrzyczycie że na tle rasowych – to jest firmowanych logiem znanych marek głowic
fotograficznych – ta jest może tylko dostateczna, pamiętajcie że mówimy o głowicy za 74 zł i ta relacja ceny

do jakości jest tu po prostu nie do przebicia. Szczególnie właśnie w kontekście ultra drogich markowych
głowic, których cena, nawet przyjmując że omawiana Andoer H-35 polegnie kilkukrotnie od nich szybciej, jest
tak wysoka że zamortyzowanie zakupu takowej makrowej trwałoby wiele lat i właśnie z tego punktu widzenia
przewaga leży po stronie głowicy Andoer H-35.

Głowica Andoer H-35 przebojem weszła do mojego podstawowego sprzętu, szybko spychając do rezerwy głowicę Xiletu XG-25 służąc mi pewnym oparciem nie tylko w terenie, ale i podczas pracy w
domowym studio…
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Jezioro Żywieckie 19.07.2021r – jeden z letnich wypadów terenowych z głowicą Andoer H-35

Podsumowując jeśli więc tylko poszukujecie taniej,  wytrzymałej, mocnej i  zapewniającej wysoki komfort
użytkowy  kulowej  głowicy  fotograficznej  z  czystym  sercem  polecam  model  H-35  marki  Andoer.  Sam

pozostaję  przy  nadziei  że będzie ona mi  bezawaryjnym towarzyszem podczas wielu kolejnych wypadów

terenowych, jak i pracy w domowym studio.

...podsumowując jeśli więc tylko poszukujecie taniej, wytrzymałej, mocnej i zapewniającej wysoki komfort użytkowy kulowej głowicy fotograficznej z czystym sercem polecam model H-35 marki Andoer.
Zdjęcia od góry od lewej: w drodze na kopiec w Lipniku zielonymi terenami wokół Bielska-Białej 04.07.2021r / ...po burzy na Średnim Grojcu 12.09.2021r / na dole po lewej i prawej – Hala Radziechowska

15.08.2021r.

Zalety:
• wysoki komfort użytkowy
• płynna i precyzyjna praca
• wysoka stabilność bez względu na kąt pochylenia głowicy
• staranne wykonanie i udany design
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• trwałe, odporne na uszkodzenia powłoki lakiernicze korpusu 
• bardzo dobrej jakości materiały
• stabilny udźwig w granicach 6,5 ~ 7 kg
• stosunkowo niewielka waga
• wzorowy stosunek ceny do jakości
• skala kątowa na podstawie korpusu
• brak tendencji do wpadania w wibracje
• brak tendencji do pływania podczas blokowania kuli głowicy (przy obciążeniu maksymalnym jak wyżej)
• wyposażenie w dodatkowy adapter gwintowy 3/8 na ¼ cala
• płytka i szybkozłączka zgodna z standardem Arca Swiss
• rowkowana powierzchnia pokrętła blokującego szybkozłączkę i obrotu wokół osi
• mechanizm umożliwiający zmianę położenia dźwigienki blokady kuli bez jej odkręcania
• obniżony i przesunięty w tył środek ciężkości sprzyjający lepszej stabilności przy mniejszych wymiarach korpusu

Wady:
• poważnie zawyżona maksymalna nośność głowicy
• początkowo (do wyrobienia) problematyczne gumowe perforowane nakładki na szybkozłączce powodujące obracanie szybkozłączki 

względem korpusu aparatu

Przydatne linki: 
• oficjalna strona marki Andoer – https://www.andoer.com/ 
• oficjalna strona marki Andoer głowica H-35 – https://www.andoer.com/p-d8619.html 
• sklep marki Andoer na platformie AliExpress – https://pl.aliexpress.com/store/234552?spm=a2g0o.detail.1000007.1.40526efbuxhVkg 
• sklep marki Andoer na platformie AliExpress – głowica H-35 – https://pl.aliexpress.com/item/4001184667098.html?

spm=a2g0s.9042311.0.0.27425c0fsYjlMM 

Inne powiązane / podobne recenzje w dziale SPRZĘT:
• głowica kulowa   marki   Andoer   model   D-25C  
• g  łowica kulowa marki   Xiletu model XG-25  
• 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 Andoer:

www.andoer.com

opracowanie, zdjęcia studyjne głowicy, oraz terenowe:

Sebastian Nikiel
25.09.2021

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

informacja prawna:

Wykorzystane cytaty, zdjęcie, lub grafiki związane z omawianym produktem, zaprezentowano w niniejszym opracowaniu zgodnie z art. 29 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jako
ograniczenie majątkowych praw autorskich na rzecz dozwolonego użytku, zgodnie z nowelizacją rzeczowej ustawy z 2015 roku, wyłącznie w celu prezentacji i szerszego zobrazowania poruszanych

tematów, pozostających w ścisłym związku z jego tematem.
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