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Aki esetleg még nem hallott róla, a punk-deszkás 
stílust képviselő 3 Legged Thing fantázianevű angol 
cég állványok, illetve fényképezőgép-kiegészítők 
gyártásával foglalkozik. 2010 óta vannak jelen a 
piacon, amely viszonylag frissnek mondható, főleg 
egy 1917-ben alapított Gitzóhoz képest. Ennek elle-
nére 2017-ben Leo nevű állványuk a Lucie Technical 
Awards első helyezettje lett, amely arra utal, hogy 
a 3 Legged Thing méltó konkurenciája a legna-
gyobb állványgyártó cégeknek. A 3LT sikere minden 
bizonnyal a minőségi és remekül variálható alkat-
részeknek tudható be. A tavaly piacra dobott Jay 
elnevezésű állványukat is meglehetősen felvértez-
ték, hogy a legkülönfélébb felhasználási igényeket 
is kielégíthesse. 

Első benyomások
A 3 Legged Thing „Legendák” állványszériájába a 
gyártó prémiumkategóriás termékei tartoznak, mely-
nek az általam tesztelt Jay is tagja. A doboz felbon-
tását követően az állványt egy elegáns hordozótás-
kában találtam, amelyet egy fül segítségével kéz-
ben is kényelmesen vihetünk, de egy opcionális 
vállpánttal a vállunkra is vehetünk. A karbonszálas 
kivitelű állvány könnyűnek hat, azonban egy masz-
szív, robosztus szerkezet. 
A Jay egy hibrid állványnak készült, mivel fotósok és 
videósok körében egyaránt remekül használható. 
Szettben az AirHed Cine állványfejjel vásárolható 
meg, amely kifejezetten a cinematográfusok szá-
mára lett kifejlesztve. Mivel én kizárólag fotózás 
céljából teszteltem, az AirHed Vu gömbfejjel érke-
zett. A gömbfej különlegessége egy dizájnmegol-
dás, melynek révén belátni a belsejébe, így kedvünk 
szerint szemügyre vehetjük a csapágyak rögzítő-
mechanizmusát munka közben. Első ránézésre a fej 
kicsinynek tűnhet, mivel mindössze 366 gramm tö-
megű és 10 cm magasságú. Ennek ellenére rendkí-
vül impresszív a teherbírása, melyet a gyártó 40 
kg-ban határozott meg. Én egy 70–200-as telével 
és egy 2x extenderrel megpakolt Nikon D810-zel 
teszteltem, melyet minden gond nélkül elbírt, bár 
ez a szett mindössze 3 kg körül van.
A Jay nem rendelkezik középoszloppal. Ennek meg-
felelően lehetőségünk nyílik földközeli kompozíci-
ókra használni (gépünket elhelyezhetjük néhány 
centiméterrel a talaj felett), mivel a középoszlop 
nincs útban. Hátránya azonban, hogy az állvány ma-
ximális magassága emiatt az átlagostól elmarad, így 
bizonyos helyzetekben előfordulhat, hogy nem 
lehetséges vele a gépünket elegendően magasra 
emelni (például egy korlát fölé kerülni). A gyártó 
azonban gondolt azokra is, akiknek ez fontos kö-
vetelmény, mivel a szintén „Legendák” szériájú és 
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legtöbb tulajdonságában a Jayjel megegyező Mike 
majdnem 40 cm-rel magasabbra nyitható (azonban 
összecsukott állapotban is majd 30 cm-rel hosz-
szabb). A kihúzott középoszlop nagymértékben 
rontja egy állvány stabilitását, azonban a Jay ese-
tében ezzel a problémával nem kell számolnunk. 
Amennyiben a kameránk hátsó LCD-kijelzője felhajt-
ható, nem okoz különösebb fejfájást az állvány re-
latíve alacsony maximális magassága. Középosz-
lop helyett az állványon egy vízszintező talp kapott 
helyet, amelyet egy egyszerű tekerős rögzítőkilincs-
csel tudunk leszorítani, miután beállítottuk a kívánt 
helyzetet. Különösen panorámák készítésekor je-

lent előnyt, mivel így egyenetlen domborzati vi-
szonyok között is lehetőség nyílik precíz panorá-
mák kivitelezésére. A vízszintező talp azonban csak 
néhány fok korrigálására ad lehetőséget.

Variálhatóság
A 3LT különös figyelmet fordít arra, hogy eszköze-
it sokoldalúan lehessen használni. Ennek értelmé-
ben a Jay összes lába lecsavarható és helyette-
síthető számos további lábtípussal, ezáltal 
akár egy teljesen új állványt kreálva. Lehe-
tőségünk nyílik monopod kialakítására is, 
ha az állványfejet az egyik lábra közvetlenül csa-
varjuk fel. A lábak szétszedhetőek, így akár otthon, 
saját kezűleg is megoldható az eszköz ápolása, kí-
vül-belül alapos megtisztítása. Ezt a gyártó hon-
lapján elérhető videós instrukciók lépésről lépésre 
bemutatják. Ez egy számomra szimpatikus megol-
dás, mivel egy régebbi állványom már évek óta 
tele van sivatagi homokkal, így kellemetlen, olykor 
nehézkes a lábak nyitása és csukása.

Tapasztalatok
Az öt szekcióban nyitható lábaknak köszönhetően 
az állvány összecsukva mindössze 40,5 cm hosszú, 
így kézipoggyászban is elfér, azonban a lábakat le-
csavarva gyakorlatilag bárhova elhelyezhető. Ezzel 

a módszerrel nem okozott gondot helyet találnom 
neki a rendesen megpakolt fotós hátizsákomban 
sem. Az új, továbbfejlesztett lábrögzítő csavarok-
nak köszönhetően kényelmesebb, egyszerűbb és 
gyorsabb a lábak kinyitása, illetve összecsukása. 
Azok számára, akik előszeretettel fotóznak földkö-
zeli kompozíciókat, a Jay egy ideális választás, mi-
vel a lábakat 80°-os szögbe állítva a vízszintező fej 
10 cm-es magasságban helyezkedik el. Az állvány 
egyetlen hátránya, hogy teljesen kinyitott állapot-
ban mindössze 111 cm (fej nélkül). Ezért cserébe egy 
kompakt, könnyen pakolható állvánnyal utazhatunk, 
illetve túrázhatunk. Számomra ez egy elfogadható 

kompromisszum, mivel utazó és tájfotósként az áll-
vány mérete és súlya két fontos tényező a megfele-
lő teherbírás és stabilitás mellett. Stúdióba termé-
szetesen nem ajánlom, de a Jay nem is ilyen célra lett 
kifejlesztve. A termék árát illetően nem kifejezetten 
az olcsó kategóriába tartozik, mivel fejjel együtt 
eléri a 250.000 forintos összeget, de ezért egy két-
ségkívül prémiumkategóriás állványt kapunk. Ezt 
még kiegészíti egy roppant segítőkész vevőszolgá-
lat, melyet a L-konzolom tekintetében volt szeren-
csém megtapasztalni: miután elhagytam egy rög-
zítőcsavart, megkerestem őket a problémámmal, és 
az egyetlen kérdésük az volt, hogy hova postázzák 
a pótcsavart. Csak így tovább, 3 Legged Thing! n
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AirHed Vu gömbfej

Terhelhetőség: 14 kg
Lábszekciók száma: 5
Tömeg: 1.41 kg (fej nélkül)
Hossz összecsukva: 40.5 cm (fej nélkül)
Maximális magasság: 111 cm (fej nélkül)
Minimum magasság: 10 cm (fej nélkül)
Lábpozíciók száma: 3 (23º, 55º, 80º)
Garancia: 5 év

Terhelhetőség: 40 kg
Tömeg: 0.366 kg
Méretek: 10 cm magas, 42 mm átmérőjű
Cseretalp: Arca-Swiss kompatibilis

Ami tetszett:
• Magasfokú variálhatóság
• Impresszív méretek és terhelhetőség
• Minőségi, masszív felépítés
• Gyönyörű dizájn, forma és színvilág

Ami kevésbé tetszett:
• A vízszintező talp mozgásszabadsága igen 
limitált.
• Bizonyos helyzetekben nem elegendő a 
maximális magassága.

Az állvány ára kb. 180.000 Ft, 
a gömbfej kb. 64.000 Ft-ba kerül.


