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Leofoto specjalizuje się w rozwoju i produkcji akcesoriów fotograficznych od momentu powstania marki ponad 15 lat temu.
Założyciel firmy Leofoto, który od 15 lat działa w branży sprzętu fotograficznego, jest prawdziwym pasjonatą fotografii, a misją naszej firmy jest
dostarczanie
najlepszych systemów wsparcia obrazu i zawsze bycie pierwszym wyborem fotografów na całym świecie.

Dzięki globalnej sieci marketingowej obejmującej ponad 30 krajów i regionów oraz rozległej linii produktów, Leofoto jest idealnym wyborem dla każdego
fotografa. Wierzymy w moc sprzętu, posiadanie świetnych produktów może sprawić, że będziesz inny, ale posiadanie odpowiednich produktów jest
kluczem by naprawdę wyróżnić się
z tłumu. Podobnie jak prezes naszej firmy, wszyscy jesteśmy pasjonatami fotografii dlatego poświęcamy się projektowaniu i rozwijaniu nie tylko wysokiej
jakości, ale także praktycznych i trwałych
produktów fotograficznych.

Innowacyjność to podstawa naszej działalności dlatego nasze pomysły są stale rozwijane i ulepszane, aby pomóc Ci spełnić Twoje fotograficzne
marzenia, rozwiązać codzienne fotograficzne problemy,
i zaspokajać wszystkie fotograficzne potrzeby. Nieustannie poszukujemy nowych rozwiązań, najnowocześniejszych technologii i nie boimy się ich
wykorzystywać przy projektowaniu naszych produktów. Dlatego produkujemy
tylko produkty najlepszej jakości, które zapewniają użytkownikowi dokłądnie takie właśnie wrażenia. Każdy produkt Leofoto jest opracowany z punktu
widzenia fotografa dzięki czemu nasze produkty są wyjątkowe, praktyczne, trwałe i łatwe w użyciu.

Aby utrzymać najwyższą reputację naszych produktów, które są funkcjonalne i różnorodne, musimy mieć pewność, że nasze produkty są niezawodne i
trwałe, zwłaszcza gdy będą używane w
ekstremalnych warunkach. Dlatego gwarantujemy, że każdy produkt marki Leofoto przechodzi rygorystyczny proces testowania, aby zachować
wszystkie standardy.

Wszystkie produkty Leofoto wykorzystują smar Nichioly
(wyprodukowany w Japonii), który jest przystosowany do
temperatur tak niskich jak -30°C i jest rygorystycznie
testowany w naszych zakładach, aby zapewnić dobre
działanie produktów w tak niskich temperaturach.

Wszystkie produkty Leofoto są
wykonane z wytłaczanego
maszynowo stopu aluminium 6061-
T6, który zapewnia gładszą
powierzchnię.

10-warstwowe tuby nóg wykonane są z włókna
węglowego i posiadają strukturę krzyża w
kształcie rombu, co zapewnia większą
wytrzymałość, stabilność i mniejsze wibracje.

Każda część naszych produktów jest precyzyjnie
zaprojektowana z myślą o najwyższej jakości,
najlepszej wydajności i trwałości. W Leofoto wierzymy
w używanie najwyższej jakości komponentów.
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                   Leofoto Toray 100%                                                Technologia Leofoto Aluminium
10-warstwowe tuby z włókna węglowego

Technologia Włókna Węglowego Leofoto

Toray100% 10-warstwowe włókno węglowe
Tuby Toray wykonane w 100% z 10-warstwowego włókna węglowego mają strukturę krzyża 

w kształcie rombu, co zapewnia większą wytrzymałość, stabilność i mniejsze wibracje.



Staramy się produkować najlepsze dostępne statywy,
uosabiające kunszt, jakość i funkcjonalność w najlepszym

wydaniu. Statywy Leofoto są zwieńczeniem doświadczeń z
pierwszej ręki i bogactwem wkładu doświadczonych

profesjonalistów z całego świata. Jesteśmy gotowi, aby
zaprezentować Wam arcydzieło z włókna węglowego.

Profesjonalne Wsparcie w Fotografii
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STATYWY BEZ KOLUMNY CENTRALNEJ

Kompaktowy 
Projekt 
Statywu
BEZ
Kolumny 
Centralnej
Zaskakująco mocne, te lekkie 
statywy z łatwością mieszczą się 
w przeciętnym bagażu dziennym.
Ważąc zaledwie jeden lub dwa 
funty, ich niewielkie rozmiary i 
łatwość obsługi sprawiają, że 
idealnie nadają się dla osób 
podróżujących i będących w 
ciągłym ruchu.
Jeśli szukasz czegoś lekkiego
o zaskakująco dobrej 
ładowności, Ranger zasługuje 
na poważne rozważenie.

Tuby Leofoto wykonane są w 100% z 10-warstwowego włókna węglowego. Posiadają dużą średnicę zewnętrzną połączoną z super-niską-
lepkością. Ta konstrukcja osiągnęła bezprecedensowy stosunek wytrzymałości do masy. Sztywność i redukcja drgań są dodatkowo 
wzmocnione przez unikalny krzyżowy wzór struktury włókien każdej rurki.

Fotograficzna
podróż

tworzenia SERIA RANGER



Kompaktowy Statyw
BEZ Kolumny Centralnej

Automatyczna Blokada
Kąta Ustawienia Nogi
Wyciągnij ogranicznik kąta, podnieś nogę pod żądanym kątem,
lekko naciśnij blokadę, a zapadka wskoczy na swoje miejsce i
zablokuje się automatycznie. Aby odblokować automatyczny
ogranicznik kąta, całkowicie wyciągnij ogranicznik i podnieś nóżki
do pozycji poziomej, aż do zatrzaśnięcia ogranicznika kątowego.
Przesuń nogi do żądanej pozycji, a ogranicznik kątowy zapadnie
automatycznie.

Seria Ranger posiada kompaktową konstrukcję trójnika,
znacznie mniejszą niż podobne statywy posiadające tą samą
maksymalną średnicę nogi i wysokość.

Innowacyjna kolumna centralna statywu Ranger Explorer pozwala
dostosować go do niemal każdego kąta fotografowania. Regulacje można
wykonywać w pionie lub poziomie, dzięki unikalnemu mechanizmowi
panoramowania i przechylania do kreatywnego kadrowania.
Osobom zainteresowanym fotografią makro lub architektoniczną
Ranger Explorer zapewnia opcje niedostępne w tradycyjnych statywach.

Posiada wbudowany 90° mechanizm kolumnowy w górnym
odlewie, który pozostaje bezpiecznie przechowywany do czasu
użycia.

ŁATWA ZMIANA POMIĘDZY TRYBEM
PEJZAŻOWYM A PORTRETOWYM

Śruby zabezpieczającej przed skręcaniem
3 x śruby dociskowe dołączone do trójnika do
mocowania głowicy kulowej na statywie
(przekręć śruby do góry za pomocą dołączonego
klucza imbusowego).

Platforma
Wydrążony kształt trójnika zapewnia
mniejszą wagę bez utraty wytrzymałości.

Twarde anodowanie
Twarde anodowanie klasy wojskowej
zapewnia trwałą ochronę powierzchni i
czyni ją odporną na korozję.

Zakres
panoramowania
kolumny
0-360°

Zakres
pochylenia
kolumny
0-180°

qb
Pisanie tekstu





3-SEKCYJNY STATYW WĘGLOWY3-SEKCYJNY STATYW WĘGLOWY 4-SEKCYJNY STATYW WĘGLOWY 5-SEKCYJNY STATYW WĘGLOWY

STATYWY Z WŁÓKNA WĘGLOWEGO

PARAMETRY STATYWÓW Z SERII RANGER

Seria

2-sekcyjne                                 3-sekcyjne                                                                                  4-sekcyjne                                                                                                        5-sekcyjne



STATYWY Z WŁÓKNA WĘGLOWEGO

2-SEKCYJNY STATYW WĘGLOWY 5-SEKCYJNY STATYW WĘGLOWY 4-SEKCYJNY STATYW WĘGLOWY 5-SEKCYJNY STATYW WĘGLOWY

KOMPAKTOWE I LEKKIE ODNIESIENIE DO WYSOKOŚCI STATYWU
Kompaktowy rozmiar i lekka waga statywów serii Ranger oznacza, że łatwo mieszczą się w bagażu podręcznym,
dlatego są idealne dla podróżników i osób stale przemieszczających się.
1. Statyw o długości złożonej poniżej 480 mm/18.9 cala może zmieścić się pionowo w 20-calowej obudowie (rys.1)
2. Statyw o długości złożonej od 480 mm/18.9 cala do 560/22 cala należy ustawić po przekątnej (rys.2)

LS-324C+LH-40R jako przykład

Model ma 184cm wysokości

Seria



Statywy niwelujące Ranger mają wszechstronne funkcje poziomowania i pochylania. Zostały
zaprojektowane tak, aby spełnić specyficzne potrzeby fotografów sportowych i przyrody.
Zapaleni fotograficy i wideografowie, którzy są zainteresowani uchwyceniem „tego idealnego
momentu”, docenią zwiększony zakres pochylania tego statywu, jego mobilność, precyzyję i
jakość wykonania.
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Zakres pochylenia: -15°/+15°

STATYWY POZIOMUJĄCE SERII RANGER

STATYWY POZIOMUJĄCE SERII RANGER

RANGER
STATYWY

POZIOMUJĄCE



4-SEKCYJNY STATYW WĘGLOWY 5-SEKCYJNY STATYW WĘGLOWY

Idealny wybór dla fotografów i kamerzystów
W drugiej połowy 2019 r. Leofoto wypuściło na rynek statywy fotograficzne z serii Ranger CEX. Innowacyjnie i undywidualnie zaprojektowane
statywy oparte są na serii Ranger; kompaktowe, stabilne i łatwe do przenoszenia. Wyposażone są w zintegrowaną podstawę poziomującą,
która zwiększa ich elastyczność  na nierównym terenie, umożliwia to łatwe poziomowanie bez konieczności regulacji nóg statywu.

STATYWY Z WŁÓKNA WĘGLOWEGOLEKKIE STATYWY FOTO I WIDEO SERIA (POZIOMUJĄCE)



Gwint mocujący 3/8" i 1/4"
Obróć platformę montażową całkowicie zgodnie z ruchem wskazówek zegara i wyciągnij gwint montażowy. Następnie, instalując
go do góry nogami, obróć platformę montażową w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby ją

zablokować.

IDEALNY W PODRÓŻY

Seria Urban - idealna do podróżowania
wyposażona w Mechanizm składania

nóg o 180° - niezwykle kompaktowa, co
ułatwia podróżowanie.

PROFESJONALNE WSPARCIE W FOTOGRAFII



Nogi mogą być odwracane/składane o 180°.

UŁATWIA PODRÓŻOWANIE

Wyciągnij dolny hak, a następnie
zdejmij środkową kolumnę,

poluzowując blokadę. Ustaw kąty
nóg statywu do maksymalnej

pozycji, zainstaluj krótką kolumnę
centralną, platformę montażową i
śruby montażowe 3/8 i 1/4" jedną

lub drugą. Na koniec dokręć blokady
nóg, a ustawienie podłoża jest teraz

zakończone.

Niskie Ustawienie

SERIA URBAN / MECHANIZM 
ODWROTNNEGO SKŁADANIA NÓG 180°
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Torby na statyw
Nasze torby na statyw zostały przeprojektowane, aby pasowały do najnowszych modeli statywów i

zestawów z głowicą Leofoto oraz w celu poprawy komfortu podczas przewozu i obsługi. Nowe torby
wykonane są z tkaniny typu rip-stop, która jest zarówno bardziej miękka w dotyku, jak i odporna na

rozdarcia i przetarcia.

Ustawienie naziemne
Wyciągnij dolny hak, a następnie zdejmij kolumnę centtralną, poluzowując blokady skrętu. Ustaw kąty nóg statywu
na maksymalne ograniczniki, zainstaluj krótką kolumnę centralną, platformę montażową i gwint montażowy 3/8 lub

1/4" - jeden lub drugi.  Na koniec dokręć blokady skrętne i ustawianie podłoża jest zakończone.

Instalowanie odwróconej kolumny centralnej



Statywy do ciężkich aparatów i obiektywów

STATYWY
DO CIĘŻKICH

ZADAŃ



Najmocniejsza i najstabilniejsza seria statywów węglowych od Leofoto

Bardziej wydrążona konstrukcja trójnika
Wnęka trójnia serii Summit została zaprojektowana tak, aby była możliwie jak największa, bez utraty na wytrzymałości.

Nasze statywy z serii Summit są zaprojektowane do obsługi ekstremalnie ciężkich ładunków i są wyposażone w modułową platformę operacyjną. Ich górny element, który posiada
możliwość otwierania i zamykania, można dostosować do: obsługuje płaskie platformy, przesuwną kolumnę centralną, adapter półkuli wideo, podstawę poziomującą i szeroką gamę
innych akcesoriów. Ergonomicznie zaprojektowane, aby zapewnić szybką konfigurację, trwałość i łatwość
niektóre modele mogą pomieścić obciążenia przekraczające 45kg! Dla tych, którzy potrzebują statywu, który zachowa stabilność w najbardziej wymagających warunkach, ten statyw z
pewnością spełni oczekiwania.

SERIA SUMMIT

Trójnik Leofoto   Inni producenci                              Trójnik Leofoto   Inni producenci

Kompaktowy statyw Apex Design
Ma znacznie mniejszą średnicę niż statywy

z taką samą maksymalną śednicą tuby i
wysokością.

Akrylowe tłoczenie na gorąco
Uszczelka akrylowa może skutecznie zmniejszyć
zużycie w spód urządzenia i tłoczenie na gorąco

proces na powierzchni pokazuje stopień.

Nowy projekt blokady statywu
Naciśnij blokadę wierzchołka, aby się

zatrzasnąć i obróć ją do
zablokować/odblokować wierzchołek.



Funkcje / Cechy
Przeguby nóg: Statywy muszą czasami wytrzymywać znaczne obciążenia skręcające, więc jest to kluczowe ten kąt nóg zatrzymuje się, a wszystkie inne
połączenia konstrukcyjne są dobrze podparte. Nasze opatentowane przesunięte przeguby nóg w pełni wspierają ograniczniki kąta nóg, umożliwiając
obciążenie być przenoszone prosto przez najmocniejsze elementy statywu. Oznacza to również, że statyw jest bardziej kompaktowy po złożeniu.

Gumowe wyczucie piłki: Kształt łzy o dużej średnicy zapobiega dotykaniu boków nóg ziemią nawet przy najniższych ustawieniach i sprawia, że dodatni
kontakt z podłożem pod praktycznie dowolnym kątem.

W wierzchołku osadzona jest dobrze widoczna poziomica w kształcie bullseye, co zapewnia dokładne poziomowanie Blokady przedłużenia nóg Twist Grip:
Teksturowana półtwarda guma umożliwia łatwą regulację i mocny chwyt. Sekcje nogawek zapobiegające skręcaniu oznaczają każda blokada skrętna może
być obsługiwana niezależnie.

ŁATWE LINKI
Otwory montażowe na wierzchołku statywu są idealne do mocowania magicznego ramienia lub zacisku smartfona.

Zmiana Platformy,
Półkuli Video,
Środkowej Kolumny Centralnej
Umożliwia szybką i bardzo bezpieczną zmianę z prostej platformy na Versa Szybką Kolumnę
lub Podstawy Poziomujące serii YB.

Zainstaluj adapter 3/8"                                                                                      Dokręć śrubę za pomocą klucza imbusowego

Wkręć śrubę mocującą
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STATYWY Z WŁÓKNA WĘGLOWEGOSeria

4-sekcyjny             3-sekcyjny  3-sekcyjny           5-sekcyjny  3-sekcyjny              3-sekcyjny         5-sekcyjny   2-sekcyjny        2-sekcyjny



Monopody
Super niski statyw

NASZE 
MONOPODY
Z WŁÓKNA 
WĘGLOWEGO 
SĄ
NIEODZOWNYM 
ELEMENTRM 
WYPOSAŻENIA 
(łac. SINE QUA 
NON) 
WSZYSTKICH 
PRAWDZIWYCH 
ZAPALONYCH 
FOTOGRAFÓW 
PRZYRODY.

Osoby
pracujące w

terenie z
dłuższymi

obiektywami
docenią
solidną

konstrukcję.

Głowice olejowe serii BV są kompaktowe i dobrze pasują do kompaktowych aparatów/lusttrzanek DSLR, ale są również
przydatne do średnich lunet obserwacyjnych.

Najwyższa jakość i precyzja
Zaprojektowane dla lepszej wydajności i trwałości
Obrabiane maszyowo CNC aluminium 6061-T6
Odwracalny gwint mocujący

Szeroka gama rozmiarów

Aluminium 6061-T6 CNC                   Zamienna śruba
  obrabiane maszynowo                          montażowa



Nasze Mini statywy są tak samo niezawodne jak ich pełnowymiarowe
odpowiedniki, dzięki czemu zawsze możesz mieć przy sobie solidny,
wszechstronny statyw.

LŻEJSZY
MNIEJSZY

STABILNIEJSZY

Profesjonalne Wsparcie w Fotografii

WEJDŹ NA WYŻSZY POZIOM



STABILNY I ELASTYCZNY
Łatwo ustawia się go niezależnie od podłoża; w skałach, na drewnie, szkle lub metalu.

Mniejszy.  Lżejszy.  Stabilniejszy.
Kompaktowy
Super stabilność
Idealny dla podróżników
Obrabiane CNC ze stopu aluminium lotniczego
Anodowanie twarde klasy wojskowej

Gwint montażowy 1/4"
Każda noga posiada 5 sztuk uniwersalnych
otworów na śruby UNC 1/4 ", które mogą
być używane m.in. z Magiczne ramiona z
serii Leofoto AM.

LEKKI, MAŁY, PORĘCZNY

Max. wysokość
Min. wysokość

Długość po złożoniu
Liczba sekcji

Max. ładowność
Waga

MT-03 Mini Statyw

3 Pozycje ustawienia
Przesuń kciukiem blokady nóg aby ustawić jedną z trzech pozycji

Pomoże urzeczywistnić Twoje pomysły

MT-03 Mini Statyw z Głowicą Kulową



Ręczny Stabilizator i Statyw
Nogi można trzymać razem, aby służyć jako ręczny stabilizator, lub można je całkowicie rozłożyć, tworząc solidny statyw.



RODZINA GŁOWIC KULOWYCH
Nasze profesjonalne głowice kulowe są zaprojektowane do obsługi dużych obciążeń,
a ich ergonomiczna konstrukcja zapewnia płynną i wydajną pracę. W porównaniu z
tradycyjnymi 3-osiowymi głowicami obrotowymi i pochylanymi, głowice te są z
natury łatwiejsze w obsłudze. Brak długiego uchwytu do przesuwania z łatwością
mieści się w przeciętnej torbie na aparat i zajmuje mniej miejsca. Celowanie,
poziomowanie i blokowanie odbywa się za pomocą prostego przekręcenia jednego
pokrętła przy minimalnym momencie obrotowym. Pięć rozmiarów głowic, różniących
się nośnością i wagą, zostało zaprojektowanych tak, aby dopasować równowagę do
wymagań specyfikacji statywów Leofoto.

NISKOPROFILOWE
GŁOWICE KULOWE

Z PODWÓJNYM WCIĘCIEM



Szerokie zastosowanie w terenie

Seria LH zapewnia solidną wydajność w każdych warunkach
pogodowych i temperaturowych, a szerokie zastosowanie w
terenie potwierdziło skuteczność naszej innowacyjnej
konstrukcji.
Niski profil, precyzyjne pokrętła sterujące i wytrzymała obudowa
sprawiają, że seria LH jest głowicą kulową wybieraną zarówno
przez doświadczonych profesjonalistów, jak i entuzjastycznych
amatorów.

Funkcje

* Ergonomiczne duże główne pokrętło blokujące zapewnia
łatwą obsługę
* Niski profil wysokości zapewnia lepszą niezawodność
* Precyzyjnie obrobiona piłka sprawia, że ruch jest płynny
* Podwójne wycięcia umożliwiają łatwą zmianę z trybu
poziomego na tryb portretowy lub ujęcia pod innym kątem
* Grawerowane laserowo skale na podstawie
panoramowania ułatwia precyzyjnią
kontrolę podczas fotografowania panoramicznego.

NISKORPOFILOWE
GŁOWICE KULOWE

GŁOWICE KULOWE



Wierzymy, że Twoja inwestycja powinna zostać nagrodzona latami satysfakcji. Seria LH oferuje do 45 stopni nachylenia we wszystkich kierunkach i do 90
stopni w dwóch wycięcia. Radełkowane pokrętło blokady głównej niezależnie kontroluje napięcie głównego przegubu kulowego. Pokrętło radełkowane

średniej wielkości zapewnia niezależną kontrolę podstawy panoramowania, która ma wygrawerowane laserowo znaczniki stopni co 2,5 stopnia.
Mniejsze pokrętło widełkowe zawsze działa w połączeniu z głównym pokrętłem blokującym, aby ustawić minimalny opór na przegubie kulowym,

niezależnie od całkowitego poluzowania głównego pokrętła blokującego.

Wewnętrzna Struktura
Głowicy Kulowej

NISKOPROFILOWA GŁOWICA KULOWA Z PODWÓJNYM WCIĘCIEM

GŁOWICE KULOWE



WRAZ Z PŁYTKĄ MOCUJĄCĄ QP-70N WRAZ Z PŁYTKĄ MOCUJĄCĄ QP-70N

WRAZ Z PŁYTKĄ MOCUJĄCĄ QP-70N

WRAZ Z PŁYTKĄ MOCUJĄCĄ QP-70N

WRAZ Z PŁYTKĄ MOCUJĄCĄ QP-70N

WRAZ Z PŁYTKĄ MOCUJĄCĄ BPL-50

WRAZ Z PŁYTKĄ MOCUJĄCĄ PU-25

GŁOWICE KULOWE

LH-30 GŁOWICA NISKOPROFILOWA LH-36 GŁOWICA NISKOPROFILOWA LH-40 GŁOWICA NISKOPROFILOWA LH-55 GŁOWICA NISKOPROFILOWA

LH-25 GŁOWICA NISKOPROFILOWA LH-40 GŁOWICA KULOWA (KAMUFLAŻ) LH-55 GŁOWICA KULOWA (KAMUFLAŻ)

Seria



Głowice kulowe serii NB są wyposażone w panoramiczne zaciski do panoramowania. Dostępne w trzech rozmiarach (kompaktowym,
średnim i dużym), są zawarte w naszej zbroi Zestawy statywów serii. Pokrętło cierne jest przeznaczone do kontrolowania oporu w
zagłębieniach w głównym pokrętle zamka głowic kulowych.

Głowica kulowa posiada 3 oddzielne pokrętła do blokowania kuli, podstawy i regulacji napięcia
kuli.

Pokrętło, zwalnianie dźwigni i planowanie są dostępne dla każdej głowicy.

Zaciski z pokrętłem                                Zaciski z dźwignią                                                          Zaciski do panoramowania

Główne pokrętło
blokujące
Ergonomiczne, duże
główne pokrętło blokujące
zawiera łożyska kulkowe
ze stali nierdzewnej,
zapewniające jedwabiście
płynną kontrolę i łatwą
obsługę

Pokrętło tarcia
Pokrętło tarcia jest oddzielne, a jego regulacja
oporu jest powtarzalna i niezawodna

Pokrętło podstawy panoramowania
Grawerowane laserowo podziałki na podstawie
panoramowania zapewniają łatwą i precyzyjną
kontrolę podczas fotografowania panoramicznego

RÓŻNE TYPY KLAMR I ZACISKÓW QR

ODRĘBNE POKRĘTŁA KONTROLI

SERIA NB



Precyzyjna
Regulacja
Przekładniowa



Pochylenie (kontrola perspektywy), przechylenie (poziomowanie) i odchylenie (panoramowanie) można osiągnąć dzięki zastosowaniu przekładni zębatej w tych
3 kierunkach, umożliwiając również niezależną kontrolę jako precyzyjny ruch w celu uzyskania precyzyjnej kompozycji, często wymaganej przez fotografów
architektury i makrofotografii. Zwalniając dźwignię szybkiego zwalniania pitch/roll, można dokonać szybkich regulacji w odpowiedniej osi pitch/roll, a następnie
ją zablokować i użyć dużych pokręteł do końcowej precyzyjnej regulacji. Istnieje również funkcja panoramowania na dno (bez przekładni), umożliwiające szybkie
pozycjonowanie.

ZAPROJEKTOWANY DO PRECYZYJNEGO I DOKŁADNEGO OBROTU

3 KIERUNKI KONTROLOWANE NIEZALEŻNIE
Innowacyjna głowica G4 Plus łączy ruch pitch, roll
i panoramowanie (góra i dół), aby umożliwić 4 różne
korekty. Definitywnie nadaje się do architektury i
produktu fotografów makro ze względu na elastyczność
w wyborze między szybką regulacją a precyzyjnymi
ruchami, gdy potrzebne.



Ergonomiczne duże główne pokrętło blokujące zapewnia łatwą obsługę, a niski profil zapewnia większą niezawodność. Ta precyzyjnie obrobiona piłka daje
jedwabiście gładki ruch, a podwójne nacięcia pozwalają na łatwe przełączanie trybu orientacji. Pokrętło tarcia ma podziałki, które służą jako odniesienie do
kontroli napięcia. Grawerowane laserowo skale na podstawa do panoramowania dla łatwej i precyzyjnej kontroli podczas wykonywania zdjęć panoramicznych

Głowica G2 została zaprojektowana z precyzyjnym
pokrętłem z napędem zębatym, aby fotograf mógł
dostroić aparat położenie zarówno w osi skoku, jak i
obrotu. Nastawiony mechanizmy zostały
zaprojektowane tak, aby poruszać się promieniście nad
środkiem a jednocześnie płynnie w samohamowności
sposób. Na górze mechanizmów zębatych, isa zacisk do
panoramy, który umożliwia regulację do korygować
zniekształcenia poziome.
Można go zainstalować na istniejącej głowicy kulowej za
pomocą Podstawa Arca Swiss z płytką lub za pomocą
śruby żeńskiej 3/8" wątek do innego urządzenia.

Stal nierdzewna
precyzyjna śruba
i mosiądz wewnętrzny
suwak dla
jedwabistości
gładka operacja

Pokrętło radełkowane
do sterowanie
przekładnią napędową
mechanizm, dobrze
wyrzeźbiony przez a5-
oś CNC — maszyna.

Panoramiczna Głowica kulowa 3w1
z  przełożeniami zębatymi GŁOWICA

Z PRZEKŁADNIAMI

ZĘBATYMI

Precyzyjna regulacja do zakresu -
+/- 10° w osiach X lub Y



Wykonana z bloku Aluminium T6061, głowica gimbalowa PG-1 posiada
strukturę egzoszkieletową, która jest mocna, ale także wystarczająco lekka,
aby obsługiwać długie teleobiektywy. Zintegrowany zacisk mocujący Arca
Swiss
ułatwia mocowanie długich szyn Arca Swiss / do długich obiektywów. Na
spodzie PG-1 posiada żeński otwór 3/8" do zamocowania na statywie.

Duża Max Ładowność

GŁOWICA
GIMBALOWA

PG-1

Głowice Gimbalowe



DOSTĘPNY
W KOLORZE
CZARNYM I
KAMUFLAŻU

Wysokość
Średnica podstawy
Śruba montażowa

Max ładowność
Waga

Niska waga zaledwie 1 kg
Kompaktowa i lekka głowica dla tych, którzy muszą podróżować z lekkim
bagażem ale nie chcą iść na kompromis w kwestii stabilności i
wydajności. To idealna głowica gimbala dla turystów lub świata podróżni.



GŁOWICE OLEJOWE MINI GŁOWICE OLEJOWE

Głowica 4-kierunkowa FW-01 jest kompaktowa, precyzyjna i niezawodna. Aluminiowy korpus sprawia, że jest lekka, trwała i wytrzymała. Dzięki
innowacyjnemu składanemu projektowi dźwigni umożliwia łatwy transport FW-01, gdy nie jest używana, dzięki czemu jest to najbardziej kompaktowa
głowica na rynku. Kontrola tarcia zarówno w poziomie, jak i w pionie osie umożliwiają zrównoważenie ciężaru sprzętu, a pokrętła blokujące można
pozostawić otwarte do czasu wykonania wszystkich regulacji. Grawerowane laserowo podziałki kątowe i 3 poziomowania
bąbelki umożliwiają powtarzalne korekty i zmniejszoną pracę postprodukcyjną.

GŁOWICA 4-KIERUNKOWA

Seria głowic olejowych BV jest niezwykle kompaktowa i niskoprofilowa, łącząc piękną i ergonomiczną konstrukcję w celu ułatwienia wyważania.
Lotniczej klasy aluminium i kuliste części głowicy zapewniają solidną i mocną konstrukcję.

Głowice olejowe serii BV MINI są niezwykle kompaktowe i niskoprofilowe, łącząc piękną i ergonomiczną konstrukcję dla łatwego wyważania. Lotniczej
klasy aluminium i kuliste części głowicy zapewniają solidną i mocną konstrukcję.
* Głowica kulowa klasy lotniczej
* Części precyzyjnie obrobione CNC
* Twarde anodowanie

Płytka mocująca i zacisk typu Arca-Swiss

Płytka mocująca i zacisk typu ManfrottoPłytka mocująca i zacisk typu Arca-Swiss

Wysokość
Średnica bazy

Kąt pochylenia
Zakres obrotu

Max. obciążenie
Typ płytki

Wysokość
Średnica podstawy
Zakres pochylenia

Zakres obrotu
Równowaga

 Max. obciążenie
Waga

Typ płytki

Wysokość
Średnica bazy
Kąt pochylenia
Zakres obrotu

Max. obciążenie
Waga

 Typ płytki

Wysokość
Średnica bazy
Kąt pochylenia
Zakres obrotu

Max. obciążenie
Waga

 Typ płytki

* Aluminium klasy lotniczej
* Precyzyjna obróbka CNC
* Twarde Anodowanie

* Aluminium klasy lotniczej
* Precyzyjna obróbka CNC
* Twarde Anodowanie

* Aluminium klasy lotniczej
* Precyzyjna obróbka CNC
* Twarde Anodowanie

* Aluminium klasy lotniczej
* Precyzyjna obróbka CNC
* Twarde Anodowanie



MINI GŁOWICE KULOWE PODSTAWY POZIOMUJĄCE
Mini głowice kulowe Leofoto są uniwersalne i lekkie, zaprojektowane do fotografowania za pomocą telefonów komórkowych
ale wystarczająco mocne do lustrzanek cyfrowych.

Podstawy poziomujące na statywie to idealna baza dla głowic gimbala, głowic płynowych, a nawet głowic kulowych. Świetnie pasuje do małych/średnich
aparatów, z łatwością szybkiego poziomowania bez konieczności regulacji kąta/długości nógaza statywu. Cięcie CNC z lekkiego aluminium lotniczego i
anodowane wykończenie powierzchni dla lepszej odporności na ścieranie i korozję.
Platforma o średnicy 60/65/75mm zapewnia solidną konstrukcję.

Niezależnie od terenu, każda podstawa poziomująca oferuje +/- 15° możliwości poziomowania i
blokuje się solidnie za pomocą skrętu. Gdy teren jest trudny, wybierz podstawę poziomującą z
płaską platformą do bezpośredniego montażu głowicy statywu.

MBC-20 to wszechstronna i lekka platforma, która doskonale nadaje się do robienia panoram za pomocą telefonów
komórkowych czy aparatów bezlusterkowych ale jest wystarczająco mocna również dla lustrzanek cyfrowych.

Wysokość Śruba montażowa Max. obciążenie Waga ŚrednicaŚrednica kuli Wysokość Śruba montażowa Max. obciążenie WagaGwint montażowyZakres pochyłu

Klucz imbusowy
Użyj dołączonego klucza imbusowego,

aby wzmocnić blokowanie, gdy mocniej
obciążasz głowicę.

Śruby przeciwskrętne
Przekręć śruby do góry za pomocą

dołączonego klucza  imbusowego do
zabezpieczenia głowicy kulowej na górze.

Pokrętło motylkowe
Przekręć pokrętło motylkowe, aby zablokować lub

odblokować podstawę

+/- 15° Zakres regulacjiMikrokula do panoramowania.



GŁOWICE DO MONOPODÓW GŁOWICE PANORAMICZNE

BAZA PANORAMICZNA 360° BAZA Z PŁYTKĄ TYPU ARCA

BAZA PANORAMICZNA 360° Z ZACISKIEM BAZA PANORAMICZNA 360° Z POKRĘTŁEM

Głowice monopodów Leofoto są kompaktowe, gładko działają i mogą przechylać się o 180 stopni nawet z dużymi teleobiektywami. Niezależnie od tego, czy
chcesz sfotografować ptaka na drzewie, czy na ziemi, głowica bez trudu radzi sobie w każdej sytuacji. Duże, radełkowane pokrętło blokady nachylenia jest
łatwe do uchwycenia i obsługi, nawet w rękawiczkach. Wewnętrzny mechanizm automatycznie wyrównuje się podczas dokręcania, aby zapewnić idealne
dopasowanie do głównej osi pochylenia głowicy. Oprócz standardowego gniazda gwintowanego 3/8", każda głowica do monopodu jest też wyposażona w
podstawę ze skalą do panoramowania.

GŁOWICE ROTATORY INDEKSUJĄCE
Średnica (mm/in)

Wysokość  (mm/in)
Model zacisku

Śruba montażowa
Otwór montażowy

Max. udźwig (kg/lb)
Waga (kg/lb)

Średnica (mm/in)
Otwór montażowy

Waga (kg/lb)

10 pozycji interwałów



BAZY POZIOMUJĄCE Górne Platformy
Nasze platformy z serii Summit mają hak na worek z piaskiem, który
zapewnia stabilność statywu podczasz silnego wiatru. Specjalna śruba
dociskowa zapewnia solidne połączenie między łbem a platformą pod
spodem.

Adaptery do mis/kuli/półkuli
Statywy z serii Summit można przekształcić w mocny, lekki statyw
wideo z połową czaszy 60 mm/75 mm/100 mm. Idealnie nadaje się
do półkulowych głowic wideo, ta konfiguracja jest szczególnie
popularna wśród filmowców i fotografów przyrody.

GS-2 został zaprojektowany jako uniwersalny zacisk z pochyloną do wewnątrz szczęką, aby zapewnić pewny chwyt sprzętu. Podczas otwierania lub zamykania
obie szczęki poruszają się razem, aby umożliwić odpowiednie wyposażenie o szerokości od 1 do 3 cali. Gumowe nakładki na szczękach i spodzie obejmy
zapewniają ochronę oraz pewny chwyt. W dolnej części GS-2 znajdują się dwa otwory montażowe 3/8" do mocowania płyty szybkiego zwalniania.

Podstawa poziomująca na statywie to idealna podstawa dla gimbala
głowice, sprzęt do panoram, głowice płynów, a nawet głowice kulowe.
Każda podstawa poziomująca oferuje 15 stopni możliwości poziomowania i
solidnie blokuje za pomocą zaledwie skręcać. Różne rozmiary, weryfikacja
średnicy i długości platformy, są zaprojektowany tak, aby pasował do
różnych statywów.

Wysokość       Średnica          Waga

Średnica (mm.in)
Waga (g/lb)

Wysokość        Średnica          Waga

Wysokość       Średnica           Waga

Wysokość        Średnica          WagaWysokość        Średnica          Waga

Długość Szerokość Wysokość Waga Zakres klamry

Długość      Szerokość        Waga     Zakres klamry

PÓŁKULA 75MM Z ZACISKIEM TYPU ARCA

PÓŁKULA 75MM Z ZACISKIEM TYPU ARCAPÓŁKULA 100MM Z ZACISKIEM TYPU ARCA

PÓŁKULA 75MM ZE ŚRUBĄ 3/8" PÓŁKULA 75MM ZE ŚRUBĄ 3/8"



Multi-Clamps (MC-80/MC-1000 są precyzyjnie obrobione z litych bloków aluminium 6061-T6. Śruby są wykonane ze stali
nierdzewnej. Multi-Clamp bezpiecznie montuje się do każdej okrągłej rury (profilu) o średnicy do 89mm (3,5 cala). Alternatywnie
dodaj opcjonalne adaptery do płaskich powierzchni, aby zamontować je na dowolnej płaskiej powierzchni o grubości do 63 mm
(2,4 cala).
W Multi-Clamp jest pięć gwintowanych otworów; cztery otwory gwintowane 3/8" i jeden otwór gwintowany 1/4". Otwory
te można wykorzystać do montażu dodatkowych elementów mocujących, takich jak magiczne ramiona serii AM, diody LED,
mikrofony itp

celiphonne, diody LED, mikrofony itp.

KLAMRY PODRÓŻNE SERII MC

Funkcje
* Obrabiane CNC aluminium 6061-T6
* Anodowane: typ II czarny
* Cztery gwintowane otwory 3/8"
* Jeden gwintowany otwór 1/4 "
* Opcjonalne adaptery do płaskiej powierzchni
* Intuicyjne sterowanie dźwignią blokującą
* Zniewolona konstrukcja dźwigni blokującej
nigdy nie wymaga regulacji przez użytkownika
* Niezwykle kompaktowy: „zabierz wszędzie”;
rozmiar „pasujący wszędzie”

Multi Klamry-Zaciski



Model
Max. szerokość klamry (mm/in)

Max. średnica klamry (mm/in)
Max. ładowność (kg/lb)

Waga (kg/lb)

Multi Klamra-Zacisk

Multi Klamra-Zacisk

Multi Klamra-Zacisk

MC-100
MULTI KLAMRA-ZACISK



Chroń się przed słońcem, wiatrem, deszczem lub śniegiem.
Wyposażony w cztery otwory na śruby 1/4" i jeden 3/8",
które można wykorzystać do wiecznych urządzeń, takich
jak telefony komórkowe i lamoy błyskowe.

Chroń się przed słońcem, wiatrem, deszczem lub
śniegiem. Wyposażony w cztery otwory na śruby 1/
4" i jeden 3/8", które można wykorzystać do
wiecznych urządzeń, takich jak telefony komórkowe
i lampy błyskowe.

Chroń się przed słońcem, wiatrem, deszczem lub śniegiem.

Obejmy na nogi statywu zostały zaprojektowane do mocowania akcesoriów np. magicznych ramion, telefonów komórkowych, tabletów, świateł LED i
mikrofonów i poprawy funkcjonalności statywu Wyposażone są w jedno gniazdo 1/4" i drugie gniazdo 3/8" do użytku np. z magicznymi ramionami
przeciwskrętnymi serii AM-3/4.

OBEJMY NA NOGI STATYWU

Klamra Parasola do Statywów Klamra Parasola do Płytek typu L

Multi-Klamry Parasola do
Statywów

Rozmiary 22/25/28/32/36/40mm, kompatybilne ze
statywami wyposażonymi w nogi 22/25/28/36/40mm.

Pojedynczy otwór do mocowania
Obejmy posiadają podwójne śruby i pojedynczy otwór
do szybkiego mocowania do nogi statywu.

Row
ek zapobiegający skręcaniu

Do adaptera zapobiegającego skręcaniu Leofoto serii AM
.



ZMIENNE RAMIONA VERSA

Model
Długość po złożoniu  (mm/in)

Długość po rozłożeniu (mm/in)
Szerokość  (mm/in)

Waga (g/lb)
Max. obciążenie (kg/lb)

Model
Długość   (mm/in)

Waga (g/lb)
Max. obciążenie (kg/lb)

12" Long Magic Friction Arm. W pełni przegubowe ramię z 90-stopniowym obrotem i 360-stopniowymi obrotowymi końcami. Częściowo poluzuj, aby
precyzyjnie ustawić ramię. Dwa gwinty męskie 1/4" można przymocować do wirtualnego urządzenia dostępnego na rynku. Zębate środkowe złącze
blokujące dla dodatkowego zabezpieczenia przed poślizgiem. Szybka regulacja kąta za pomocą jednego głównego pokrętła blokującego w porównaniu
z innymi magicznymi ramionami.

Przymocuj do statywu, wkręcając gwint mocujący
1/4" w gwint znajdujący się w trójniku statywu.

Adaptery zapobiegające skręcaniu na dwóch końcach
można wymieniać za pomocą klucza imbusowego.
Podłącz tablet i kamerę i zamontuj je na ramieniu versa.

Te małe versa ramiona pomogą naprawdę zamienić Twoje
pomysły w rzeczywistość.

Zmienne ramiona Versa z wysoką siłą blokowania







KLATKI OPERATORSKIE

KLATKA dla A7R3/A7M3/A9
                   Waga: 217g

KLATKA dla A7R4
      Waga: 198g

KLATKA dla Z6/Z7
        Waga: 220g

KLATKA dla EOS-M50
              Waga: 165g

KLATKA dla EOS-R
         Waga: 198g

KLATKA dla X-T4
      Waga: 206g

Precyzyjne otwory montażowe - Idealne dopasowanie do korpusu aparatu/pełnej osłony.
Wiele otworów montażowych do łatwego mocowania do ręki, telefonów komórkowych, lamp błyskowych,
mikrofonów i innych akcesoriów.

Pełne dopasowanie do korpusu aparatu/pełnej osłony - Idealne do filmowania.
Pełen dostęp do akcesoryjnych portów i przycisków aparatu. Magnetyczny klucz imbusowy na spodzie klatki.
Precyzyjne otwory montażowe - do mocowania dodatkowych akcesoriów;
Wiele otworów montażowych do łatwego mocowania do ręki, telefonów komórkowych, lamp błyskowych,
mikrofonów i innych akcesoriów.

Lekka Zbroja Aparatu

Uniwersalna Rączka
Szybkiego Montażu

UNIWERSALNY UCHWU SZYBKIEGO MONTAŻU 
Dostosuj środek ciężkości zgodnie z obiektywem i utrzymuj 

aparat w równowadze.
Waga: 166g

Przesuń do przodu i do tyłu, aby łatwo dostosować środek ciężkości.
Konstrukcja szybkiego zwalniania do szybkiej regulacji balansu.

* Otwór montażowy 1/4 "
* Śruba montażowa 1/4"
* Otwór montażowy 3/8 "
* Otwór lokalizacyjny Arri
* Antypoślizgowe maty gumowe
* Adapter do zimnej stopki



PODSTAWKI / UCHWYTY / ZACISKI DO TELEFONÓW / TABLETÓW

Zacisk do tabletu Leofoto został zaprojektowany specjalnie dla
fotografów, którzy chcą połączyć swoje aparaty do tabletów. Obrazy
można następnie przeglądać na tablecie zamiast na wyświetlaczu
aparatu. Podobnie jak zacisk do telefonu, szczęki, które trzymają
tablet razem, są wyłożone gumą, aby poprawić chwyt i zapobiec
zarysowaniom. Można go dopasować do różnych wymiarów
tabletów.

Zacisk do telefonu Leofoto został zaprojektowany specjalnie dla fotografów
korzystających z telefonów komórkowych. Zacisk można dostosować do
większości telefonów o szerokości od 56 mm (2,2") do 90 mm (3,54").
Zagięte do wewnątrz szczęki są wyłożone gumą, aby utrzymać pewny
chwyt i chronić telefon przed zarysowaniami. Wyposażony w dwa gniazda
montażowe 1/4", wygodnie umieszczone do użytku z naszym statywem
kieszonkowym, dużym statywem lub innymi potrzebnymi akcesoriami.

Waga Max. obciązenie Do Telefonu

Model     Długość  Szerokość Wysokość     Waga

Gwint montażowy 1/4"    Szyna typy Arca-Swiss         Stal nierdzewna Przycisk regulacji szerokości   Szyna typy Arca-Swiss   Gwint montażowy 1/4"

Nowa generacja szybkiego montażu Lamp Błyskowych
Płytka typu „V” z szybkozłączem dla jeszcze łatwejszej obsługi

i pełnego bezpieczeństwa.

SYSTEM
SAMO

SZYBKO
BLOKUJĄCY
AUTOMATYCZNA BLOKADA
PRZEZ WSUNIĘCIEZACISK DO TABLETU

ZACISK DO TABLETU

ZACISK DO TELEFONU

Szybkomocujący adapter zimnej stopki / tradycyjny adapter zimnej stopki

Adapter do zimnej stopki z
szybkozłączką.
Włóż zimną stopkę, a następnie
zablokuj przez pokrętło,
kompatybilne ze wszystkimi
rodzaje zimnych stopek.

Tradycyjny adapter do zimnej stopki
Włóż zimną stopkę, a następnie
zablokuj pokrętłem, kompatybilny z
wszelkiego rodzaju zimnymi stopkami.

Pokrętło blokujące



ZACISKI SZYBKIEGO UWALNIANIA TYPU QR

Długość:
Średnica:
Grubość:

Waga:

Długość:
Średnica:
Grubość:

Waga:

Długość:
Średnica:
Grubość:

Waga:

Długość:
Średnica:
Grubość:

Waga:

Długość:
Średnica:
Grubość:

Waga:

Długość:
Średnica:
Grubość:

Waga:

Długość:
Średnica:
Grubość:

Waga:

Długość:
Średnica:
Grubość:

Waga:

Długość:
Średnica:
Grubość:

Waga:

Długość:
Średnica:
Grubość:

Waga:

Długość:
Średnica:
Grubość:

Waga:

Długość:
Średnica:
Grubość:

Waga:

Długość:
Średnica:
Grubość:

Waga:

Długość:
Średnica:
Grubość:

Waga:

Długość:
Średnica:
Grubość:

Waga:

Długość:
Średnica:
Grubość:

Waga:

Leofoto oferuje różne szybko zwalniane zaciski, które są kompatybilne z płytami montażowymi Arca-Swiss, aby pasowały do różnych rozmiarów głowic kulowych
lub różnych potrzeb fotograficznych. Skontaktuj się z nami, jeśli masz konkretne potrzeby, które nie są wymienione w tej broszurze.

   Model               Szyna               Długość        Wysokość        Szerokość          Waga

Mini Zaciski

Otwór montażowy 3/8" Otwór montażowy 3/8" Otwór montażowy 3/8"

Otwór montażowy 3/8"

Otwór montażowy 3/8" Otwór montażowy 3/8"

Otwór montażowy 3/8"

Otwór montażowy 3/8"

Otwór montażowy 3/8" Otwór montażowy 3/8"

Otwór montażowy 3/8"

Otwór montażowy 3/8"Otwór montażowy 3/8"Otwór montażowy 1/4"Śruba montażowa 1/4"

Otwór montażowy 3/8"

Aby wyeliminować możliwość wystąpienia błędów paralaksy podczas łączenia pojedynczych klatek w panoramę, konieczne jest skalibrowanie punktu węzłowego
dla różnych obiektywów i ogniskowych używanych przez fotografów. Szyny nodalne Leofoto są wyposażone w zintegrowany zacisk i wbudowaną poziomicę
pęcherzykową. Konstrukcja z podwójnym jaskółczym ogonem pozwala na podwójne powierzchnie mocowania na szynie. Skala metryczna na prowadnicach
szynowych ułatwiająca precyzyjne pozycjonowanie.

SZYNY NODALNE ZE ZINTEGROWANYMI ZACISKAMI QR



WSPARCIE DŁUGICH OBIEKTYWÓW                                      ZESTAWY STEREO

Model         Płytka           Szyna           Długość     Szerokość  Grubość       Waga

Model
Długość szyny (mm.in)

Szerokość szyny  (mm.in)
Grubość szyny  (mm.in)

Waga (g/lb)
Materiał

Szyna

Model
Długość szyny (mm.in)

Szerokość szyny  (mm.in)
Grubość szyny  (mm.in)

Waga (g/lb)
Materiał

Szyna

Model
Długość szyny (mm.in)

Szerokość szyny  (mm.in)
Grubość szyny  (mm.in)

Waga (g/lb)
Materiał

Szyna

Model
Długość szyny (mm.in)

Szerokość szyny  (mm.in)
Grubość szyny  (mm.in)

Waga (g/lb)
Materiał

Szyna

Model
Długość szyny (mm.in)

Szerokość szyny  (mm.in)
Grubość szyny  (mm.in)

Waga (g/lb)
Materiał

Szyna

Nasza wielofunkcyjna szyna pozwala fotografom montować różne rodzaje narzędzi i aparatów, aby stworzyć niesamowite możliwości fotograficzne i wideo.Fotografowie moga używać naszego systemu służącego do wsparcia długich obiektywów. Długie szyny firmy Leofoto są idealne aby wesprzeć
tubus obiektywu i poprawić stabilność ustawienia. Długa szyna stabilizuje całą konfigurację dzięki czemu wspiera pełną rozdzielczość aparatu i
umożliwia wykorzystanie długiego obiektywu.

Uniwersalne wsparcie długich obiektywów z szyną Manfrotto/Sachtler
2 rodzaje standardowych szyn, do głowic Manfrotto/Sachtler. Szyna typu Sachtler serii T

Do głowic Sachtlera: FSB-6T, FSB-8T, FSB-10T

SZYNY MAKRO Z NAPĘDEM ŚRUBOWYM

Standardowa szyna Manfrotto/Sachlter

Stop Aluminium
Arca Swiss

Stop Aluminium
Manfrotto/Sachlter

Stop Aluminium
Arca Swiss

Stop Aluminium 
Arca Swiss

Stop Aluminium
Arca Swiss



Model aparatu
Długość

Szerokość

Wysokość

Model aparatu
Długość

Szerokość
Wysokość

Wysokość

Wysokość

Model aparatu

Model aparatu

Długość

Długość

   Długość

Szerokość
Wysokość

Szerokość

Szerokość

Model aparatu

Waga

Waga

Waga

Waga

DEDYKOWANE PŁYTKI TYPU LUNIWERSALNE PŁYTKI MOCUJĄCE QR

Model
Długość szyny (mm.in)

Szerokość szyny  (mm.in)
Grubość szyny  (mm.in)

Waga (g/lb)
Materiał

Szyna

Model               Szyna             Długość     Szerokość       Waga                                                 Model                   Szyna              Długość        Szerokość         Waga

Model               Szyna            Długość      Szerokość      Waga                                                 Model                   Szyna              Długość        Szerokość         Waga

Aluminium
Arca Swiss

Nasze płytki mocujące są kompatybilne z szuną Arca-Swiss i mają kołnierze zapobiegające skręcaniu do dedykowanego łączenia. Każda płytka L została 
dostosowana do konkretnego aparatu, zapewniając: że jest zabezpieczony, ale robi to w sposób, który nie utrudnia dostępu do jego kontroli. Płyty L mają tę 
dodatkową zaletę, że są zazębione wzdłuż osi pionowej i poziomej, co oznacza, że zmiana orientacji między pionową a poziomą jest łatwa.
Przesuwne rowki wzdłuż obu osi ułatwiają również ustawienie aparatu bezpośrednio nad środkiem ciężkości statywu, co zapewnia optymalną stabilność.

Uniwersalne szybkozłączki Leofoto przeznaczone są do większości aparatów. Każda płytka jest precyzyjnie obrobiona ze stopu aluminium i twardo anodowana. 
Wszystkie płytki szybkiego montażu Leofoto są wyposażone w standardową szynę typu Arca, która jest kompatybilna z dostępnymi na rynku zaciskami typu Arca.

Regulowany kołnierz zapobiegający skręcaniu
Nasze płyty posiadają regulowane kołnierze zapobiegające
skręcaniu, które zapobiegają skręcaniu się między płytą a
korpus aparatu.



AKCESORIA

AKCESORIA DO STATYWÓW

HAK WAGOWY

NARZĘDZIA MULTI-TOOL

Automatyczna blokada, błyskawicznie
Dzięki specjalnej konstrukcji do statywów bez kolumny centralnej,
kompaktowy hak do ciężarków pozwala strzelcowi zawiesić ciężar
od spodu statyw, dodając masę i zwiększając stabilność.

W pełni metalowa konstrukcja
Koło pasa i kołnierz są wykonane ze
stali nierdzewnej i stopu aluminium.

Wszystkie nasze akcesoria są najwyższej jakości i precyzyjnie zaprojektowane, aby zapewnić lepszą wydajność i trwałość.
PASKI DO STATYWU
SZYBKIEGO MONTAŻU

Śruba 3/8"
Śruba 1/4"

Śruba 1/4'' ze stali nierdzewnej

Gumowa mata

Pokrętło śruby ze stali nierdzewnej
Gniazdo sześciokątne

Śruba blokująca ze stali nierdzewnej

Gumowa mata

Obudowa ze stali nierdzewnej

Oś ze stali nierdzewnej

Podkładka ze stali nierdzewnej
Tuleja osi

Hak ze stopu aluminium

Automatyczna blokada, błyskawiczna.
 Naciśnij przycisk, aby zainstalować i pociągnij, aby wyjąć. Zamontuj QD-
40 i QDM-1/QDM-2 na statywie, a następnie zablokuj przez QD-1.

Gumowe stopki serii LF                                  Szerokie stopki SC-50                            Szerokie stopki SC-80                                        Gumowany Wodoodporny Uchwyt

       Długie koce TFS                                                   Kolce 3/8"                                                    Pazurki                                                      Zabezpieczający pasek do statywu

Gorąca stopka—otwór montażowy 1/4""                                     Gorąca stopka—otwór montażowy 1/4""                              Zimna stopka - Arca Swiss

Podwójna Zimna stopka                                                               1/4" Śruba lub otwór na śrubę do zimnej stopki                    Głowica pochylania gorącej stopki

Głowica pochylania gorącej stopki 4 w 1 Podwójna Zimna stopka Głowica pochylania gorącej stopki

Śruba montażowa 1/4" — Otwór montażowy 1/4 "

Śruba montażowa 1/4" — Otwór montażowy 1/4 "               Kotwa kablowa do płytek L



ZĘBATE / KOLUMNY CENTRALNE

Waga: 797g/1.76lb I 760g/1.68lb
Wysokość: 480mm/18.90in I 480mm/18.90in
Tuba: 32mm/1.26in I 32mm/1.26in
Średnica Bazy: 63mm/2.48in I 63mm/2.48in
Do statywów z misą: 100mm/3.94in I 75mm/2.95

Waga: 510/478/435g I 1.12/1.05/0.96lb
Wysokość: 425mm I 16.73in
Tuba: 32mm/1.26in
Średnica Bazy: 65mm/2.56in
Do statywów z misą: 100mm/75/60mm 3.94/2.95/2.36 in

Waga: 100/123/143/184g I 0.22/0.27/0.31/0.40lb
Wysokość: 200-329mm I 7.87-12.95in
Tuba: 22/25/28/32mm I 0.87/0.98/1.10/1.26/1.26in
Max. obciążenie: 8/12/16/20kg I 17.64/26.46/35.27/44.09lb
Średnica Bazy: 29/34/38/48mm I 1.14/1.34/1.50/1.89in

Wysokość: 328mm/12.91in
Tuba: 28mm/1.10in
Średnica Bazy: 38mm/1.50in

Podnoszenie z przekładnią w celu szybkiego pozycjonowania.
Regulacja zębata dla precyzyjnego pozycjonowania.

KOLUMNA CENTRALNA Z PRZEKŁADNIAMI

KOLUMNA CENTRALNA Z PRZEKŁADNIAMIKOLUMNA CENTRALNAKOLUMNA CENTRALNA

KOLUMNY CENTRALNE
KOLUMNY Z KORBĄ

Podnoszenie z przekładnią w celu szybkiego pozycjonowania.
Regulacja zębata dla precyzyjnego pozycjonowania.



MECHANIZM KOLUMN POZIOMYCH

Waga: 229g/0.50lb
Wysokość: 126mm/4.96in
Tuba: 28mm/1.01in
Max. obciążenie: 10kg/22.05lb
Średnica podstawy: 46mm/1.81in

Waga: 413g/0.91lb
Wysokość: 400mm/15.75in
Tuba: 28mm/1.01in
Max. obciążenie: 10kg/22.05lb
Średnica podstawy: 46mm/1.81in

Waga: 214g/0.47lb
Wysokość: 119mm/4.69in
Tuba: 28mm/1.01in
Max. obciążenie: 10kg/22.05lb
Średnica podstawy: 46mm/1.81in

Mechanizm z poziomą kolumną jest kompaktowy dzięki czemu jego montaż na statywie jest szybki i intuicyjny, a co najstotniejsze nie zajmue
dużo przestrzeni dlatego znajdzie się na niego miejsce w każdej fotograficznej torbie czy plecaku . Przełączanie między pionową i poziomą
orientacją kolumny nie wymaga jej demontażu; można to zrobić z zamontowanym aparatem.



TORBY

Inne Torby

      Tworzone indywidualnie  i w pełni chroniące
Kompakotwe i łatwe w transporcie dopasowane rozmiarem.

  Statywy serii Summit + głowica gimbal PG-1
Do statywów z tubami o średnicy mniejszej niż 36mm

Dopasowany kompaktowy rozmiar oraz łatwe w transporcie Dopasowany kompaktowy rozmiar oraz łatwe w transporcie Dopasowany kompaktowy rozmiar oraz łatwe w transporcie

Łatwa w obsłudze i dmontazu torba przeznaczona do
przechowywania i zawieszenia dodatkowego obciążęnia np kamieni

Multi-funkcjonalna torba fotograficzna AC-1 typu Messenger. Torba AC-2 może być np. podwieszona pod statywem i
pomieścić wszystkie niezbędne akcesoria podczas fotografi
plenerowej.

Leofoto oferuje więcej niż tylko szeroką gamę toreb;
oferujemy kompletny system rozwiązań do
przenoszenia zdjęć zaprojektowany tak, aby wspierać
Ciebie i Twój indywidualny styl, jednocześnie
spełniając podsttawowe potrzeby fotograficzne. Do
budowy najlżejszych toreb fotograficznych na rynku
używamy wyłącznie najnowszych innowacyjnych
materiałów.

Ta lekka, nieusztywniana torba na statyw chroni Twój statyw oraz zamontowaną głowicę. Jej asymetryczny, zwężający się kształt pozwala na przechowywanie
statywu z serii Summit z zamocowaną głowicą, podczas gdy nogi statywu wygodnie mieszczą się w węższym końcu.
Główny zamek błyskawiczny poprowadzony jest przez całą długość torby, jednocześnie owija się wokół jej górnej części, aby jeszcze łatwiej otworzyć pokrowiec i
chwycić statyw. Termoformowana wyściółka dookoła głowicy chroni ją podczas transportu.

Ta lekka, nieusztywniana torba na statyw chroni Twój statyw oraz zamontowaną głowicę.
Główny zamek błyskawiczny poprowadzony jest przez całą długość torby, jednocześnie owija się wokół jej górnej części, aby jeszcze łatwiej otworzyć pokrowiec
i chwycić statyw.  Termoformowana wyściółka dookoła głowicy chroni ją podczas transportu.

Torby serii Summit

Torby serii Urban/Ranger

Pasek do
noszenia na
ramieniu

Uchwyt do noszenia w dłoni




