Træstativer - et spændende alternativ
Vi har alle sammen erfaringer med store og små stativer i
forskellige varianter og udførelser. Et alternativ som er knapt
så udbredt er træstativer. Det er synd fordi det er et godt alternativ. Dels har materialet nogle fordele og dels findes der
nogle rigtigt spændende stativer til specielle formål.
En vigtig egenskab ved stativer er at de er stabile og at de
absorberer vibrationer således at man opnår at kamera
og optik står så stabilt som muligt. Træ har en rigtig god
stødabsorberende effekt. En anden fordel ved træ er at det er
et rarere materiale at håndtere. I koldt vejr er føles stativets
ben ikke kolde. Endelig er materialet robust overfor vand, sand, jord og hvad man ellers udsætter sit stativ for.
Der findes en lang række traditionelle trebenede stativer samt specielle modeller. Jeg har brugt tre forskellige
træstativer gennem en årrække. Alle tre stativer er de svenske Stabil
stativer.

Et-benet stativ

Dette er et et-benet stativ sat sammen af tre dele. De to øverste led
er træskinner der kan spændes fat i forskellige positioner hvorved
man regulerer højden på stativet.
Den nederste del er et alurør med en fod der står godt fast på
forskelligt underlag. Denne fod er kop-formet hvilket giver et godt
fodfæste selv på blødt og fedtet underlag.
Som for alle øvrige et-benede stativer gælder det at man skal passe på at stativhovedet skruer sig løs men man går med stativet på
nakken.
Til dette stativ kan man
benytte forskellige hoverder. Jeg bruger dog altid et
lille kort og kompakt vippehoved. Det gør stativ og
kamera til en stabil enhed.

Trebenet stativ

Dette er et kraftigt trebenet stativ der kan bruges til alt fra landskabsfoto til lange teler. Benene består af tre dele og minder meget
om opbygningen af det et-benede stativ. Øverst er to træskinner der
kan placeres i forskellige udtræk og derved give den ønskede højde.
Den nederste del er et alurør med en kop-formet fod. Denne fod
giver et utroligt godt fodfæste.
Til landskabsfoto bruger jeg et kraftigt koglehoved samt et vinkelbeslag til kameraet. Dette er uhyre effektivt og behageligt at arbejde
med.
www.slm-foto.dk
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I forbindelse med lange teler bruger jeg et bøjlehoved (fra Manfrotto). Man kan også bruge de såkaldte Gimbal heads.

Makro stativ

Dette makro stativ er et af de bedste tilbehør
jeg har arbejdet med. Det er et trebenet stativ
med korte ben der kan flexe. Ud over det
mangler stativet en midtersøjle.
Denne konstruktion betyder at man kan arbejde i alle højder fra 70 cm højde til helt nede i
plan med jorden. Det er nemt og uhyre flexibelt at arbejde med. Ud over dette så fylder
stativet ikke meget når det er foldet sammen.
Man kan nemt have det spændt på siden af
fotorygsækken.

Leverandører

Der er en række leverandører af træstativer. Her er et par eksempler.

Stabil

Stabil er en lille svensk stativ producent. Jan Karlsson bor i Skövde
i Västre Götland. Jan har en lille entrepenørvirksomhed og ved
siden af dette producerer han træstativer. Hvis man kommer forbi
Skövde så er han bestemt et besøg værd. Der findes fire forskellige stativmodeller, et makrostativ, to forskellige trebenede stativer
samt et et-benet stativ. Specielt makrostativet er fantastisk funktionelt.
Web site: www.stabil.nu

Berlebach

Berlebach er en af de større producenter af træstativer. De har en
række forskellige modeller bl.a. også et godt lille makro stativ.
Web site: www.berlebach.de
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