
RECUNOSCUT CA UN BRAND EXCUSIVIST, GITZO A 
ATINS NIVELUL CEL MAI ÎNALT ÎN CEEA CE PRIVEȘTE 
REALIZAREA  TREPIEDELOR, OFERIND SATISFACȚIE 

GARANTATĂ FOTOGRAFILOR CARE ALEG ACEASTĂ MARCĂ.

 L
egându-și numele de începutul industriei 

fotografiei, Gitzo a aparut în momentul 

în care un fotograf pasionat din Paris, 

Arsene Gitzhoven, a început fabricarea 

aparatelor fotografice. În prezent compania 

este una dintre cele mai vechi în domeniu, 

cu peste 90 de ani de activitate. Continuând 

producţia de accesorii pentru camere foto 

până în cel de-al doilea Război Mondial, a 

trecut apoi la fabricarea trepiedelor foto. În 

1992 brand-ul Gitzo a fost cumparat de Vitec 

Group, care deţine și Manfrotto. Dacă iniţial 

produsele Gitzo erau fabricate în Franta, acum 

ele sunt produse în fabricile moderne din Italia, 

alături de trepiedele Manfrotto. 

GITZO FOCUS ON FOREVER

TEHNOLOGII  

DE SUCCES

Adresându-se în special fotografilor cunoscători și pasionaților de 
performanța echipamentelor, Gitzo urmărește atât cele mai mici detalii 
tehnice, cât și modul în care aceste trepiede se comportă pe teren, în cadrul 
unui program special realizat în parteneriat cu unii dintre cei mai buni 
fotografi ai lumii.

Rezultatele au apărut repede, sub forma unor inovații la care alți 
producători de trepiede nici măcar nu se gândeau. Astfel Gitzo oferă clienții 
săi o nouă tehnologie de prelucrare a carbonului, cunoscută sub numele 
de Carbon 6X, care presupune realizarea tuburilor trepiedelor din 6 straturi 
de fibre suprapuse în formă de X, care duc la scăderea grosimii peretelui 
tubului și a greutății trepiedului cu peste 30% față de alte mărci de carbon.

În acest scop, al reducerii greutății și al mării rigidității, pentru creșterea 
robusteții și portabilității lor, Gitzo a căutat întotdeauna materiale noi, mai 
ușoare. Astfel sunt folosite carbonul sau magneziul, care este mai ușor cu 
36% decât aluminiul, dar și materiale exclusiviste precum roca bazaltică, 
titaniul și Soulid 238, un marerial compozit creat de Gitzo, la fel de robust ca 
magneziul dar cu 30% mai ușor.

Tubul 6X are o structură cu o densitate 
mare de �bre de carbon ultra-subțiri, de 
doar 0,007 mm. De asemenea au încorporat 
sistemul Anti Leg Rotation, dar și cel de 
blocare al picioarelor G-Lock, care crește 
stabilitatea sistemului cu 20% și permite 
o blocare a picioarelor mai rapidă și mai 
puternică. 

La gama Systematic, cea mai versatilă 
a producătorul,  a fost adăugat un disc de 
aluminiu cu un nou material Safe Lock care 
reduce vibrațiile și îmbunătățește prinderea 
între trepied și cap. De asemenea, discul 
poate � �xat direct în suportul în care se 
�xa platforma coloanei centrale, pentru 
fotogra�a la nivelul solului sau pentru a 
reduce greutatea. Noile serii de trepiede au 
corpul central din magneziu, tot în ideea de 
a se reduce greutatea și un Power Disc din 
aluminiu pentru o prindere mai sigură. 

Un alt aspect avut în vedere de Gitzo este 
cel al stabilității întregului sistem camera 
foto – trepied. În atingerea stabilității 
crescute un fotograf nu trebuie să ia în 
considerare doar greutatea suportată de 
trepied. Lund în considerare doar greutatea, 
se poate alege un trepied destul de puternic 
pentru a susține echipementul foto, însă 
nu su�cient de rigid pentru a stabiliza 
imaginea. Tocmai de aceea Gitzo a acordat 
o mare atenție unghiului de torsiune al 

Atunci când Gitzo a lansat, în 1994, seria de 
trepiede Mountaineer, acestea au fost primele 
din lume realizate din �bre de carbon, stabilind 
un standard al calității și performanței. Principala 
caracteristică a acestora este tubul din �bre de 
carbon realizat dintr-o structură unică de 6 straturi 
încrucișate, care cresc rigiditatea, absorbția 
vibrației și reduc greutatea.

trepiedului, care trebuie să �e mai mic decât 

unghiul de vizualizare al teleobiectivului. Pentru 

a exempli�ca, un teleobiectiv de 300mm are 

unghiul de 8 grade.  În acest caz este recomandat 

trepiedul din seria 3, care are unghiul de torsiune 

de 8 grade, sau seriile superioare 4 și 5, care au 

unghiuri de 6 si 5 grade.

TREPIEDE DIN CARBON
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Datorită experienței unice in materialele compozite, 
Gitzo a dezvoltat un nou tub din �bre de bazalt ultra 
performante. Noua structură vine dintr-o inovație radicală 

a procesului Poltrusion, tehnologie speci�că industriei 
aerospațiale și folosită de Gitzo în realizarea tuburilor 
compozite într-un singur pas, pornind chiar de la �brele 

Trepiedele din această colecție sunt cele mai compacte 
trepiede de pe piață. Sunt, în același timp, cea mai potrivită 
soluție pentru fotogra�i care caută un trepied profesional 
ușoar și compact. Pentru a atinge acest lucru, Gitzo a 
dezvoltat un sistem unic de rabatare a picioarelor trepiedului 
la 180o care e�cientizează utilizarea spațiului la transport. 

Gitzo a dezvoltat revoluționarul trepied Leveling pentru 
fotogra�i care au nevoie de rapiditate în montare și acuratețe 
în poziționarea pe orizontală a platoului central pe care se 
așează capul. În corpul central al trepiedului este montat o 

semisferă specială cu mișcare liberă. Coloana 
centrală trece prin această semisferă, fapt 

care permite înclinarea în orice direcție 
pe un unghi de 15°, �ind foarte util în 

realizarea fotogra�ilor panoramice, 
de arhitectură sau natură.

Acest model este unul destinat aplicațiilor speciale, 
permitând noi perspective de fotogra�ere, printr-un suport 
al camerei versatil. Datorită design-ului neconvențional, 
picioarele pot � mișcate independent și deschise la orice 
unghi, în timp ce coloana centrală se înclină și rotește liber 
în orice poziție.

Lansate în 1994, ele au fost primele trepiede din lume 
realizate din �bre de carbon, realizate în prezent prin 
tehnologia 6X.

TREPIEDE DIN BAZALT

TRAVELER LEVELING EXPLORER

MOUNTAINEER

brute. Acestea sunt înmuiate într-o rășină specială și apoi sunt 

trase printr-un miez de turnare cu o temperatură ridicată, 

pentru a � modelate în forma �nală a tubului. Procesul, similar 

celui pentru realizarea trepiedelor din Carbon 6X, necesită în 

cazul bazaltului o abordare diferită. Deoarece �brele de bazalt 

absorb mai puțină rășină decât cele de carbon, ceea ce face 

produsul �nal mai puțin dens și performant. Pentru a depăși 

acestă limitare �zică a bazaltului și a îmbunătății performanța, 

a fost dezvoltată o nouă tehnologie, DRI. Prin folosirea acesteia, 

o cantitate mai mare de rășină este forțată în �brele de bazalt, 

crescând performanța generală a trepidului cu 22%, în funcție 

de diametrul tubului. 

Noua serie din bazalt aduce un design nou și noi 

dimensiuni, disponibile în Serie 1-2 și 3, în variantele standard 

și compact. Sunt ușor de recunoscut prin combinația de culori 

negru – orange, pentru a reda ideea de lavă topită de unde 

provine materia principală. Aceasta este o rocă vulcanică, 

poroasă și cu o greutate mică, care se transformă la prelucrare 

într-un tub mai rezistent decât cel din aluminiu și mai ușor cu 

20%. 

Noile serii, variante îmbunătățite față de primle modele 

lansate, oferă un grad ridicat de rezistență, o stabilitate termică 

și dimensională, precum și o reducere a vibrațiilor. 

Colecția de bazalt este o soluție intermediară între gamele 

de aluminiu și carbon, care se aproprie însă de cele din 

carbon, oferind în același timp o alternativă superior calitativă 

trepiedelor din carbon realizate de alți producători.  
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SERIA 1
Sunt ideale pentru DSRL cu obiective de 135 mm, cel mai 

mult 200 mm. Oferă un raport optim între  capacitatea maximă 

de încărcare și rigiditatea torsională, la o greutate redusă. Este 

recomandată fotogra�lor care călătoresc mult și pentru care 

spațiul și greutatea sunt importante. 

SERIA 2
Recomandat pentru obiective de maximum 300 mm, este 

destinat celor care au nevoie de un trepied rigid și ușor. Întreaga 

serie are acum corpul din magneziu, tot pentru a reduce greutatea 

generală a trepiedului. Are de asemenea integrate noile Power 

Disc pentru o prindere mai sigură a capului. 

SERIA 3
Concepută pentru camerele profesionale, cu obiective de până 

la 400 mm. Asemenea celorlalte două serii și aceasta are sistemul 

de fotogra�ere „Ground Level Set”, prin deschiderea picioarelor 

la un nivel foarte jos, precum și discurile Power Disc pentru o 

prindere mai sigură a capului.

CODIFICAREA GITZO:
Pentru înțelegerea Gamei variate de trepiede da la Gitzo trebuie să descoperim secretul codului Gitzo,  care, odată aflat, 
ușurează clasificarea întregii game de trepiede și oferă utilizatorului informații clare pentru alegerea trepiedeului dorit. 
Pentru exemplificare am considerat codul GT2541 LVL

  Prima litera (G) vine bineînțeles de la marcă: Gitzo.

  A doua literă reprezintă produsul. Acesta poate � T - 

Trepied, M - Monopied, H (head) - cap, B - Booms, K - Kituri 

complete, S (Special) - acesorii precum placuțe, coloane 

rapide sau melcate, C (Carry) - genți sau alte sisteme 

de transportare, A (Apparel) pentru îmbrăcămintea ce 

poartă înscripția Gitzo cum ar � tricouri, șepci dar și veste 

profesionale sau hanorace sau veste specializate, etc.

  Numărul din al treilea rând numit și seria 00, 0, 1, 2, 

3, 4, 5 este de fapt o catalogare a produselor în funcție 

de grosimea primului tub al piciarelor, începând de la 

nivelul platformei sau, mai bine spus, împarte gabaritul 

produselor în câteva clase de dimensiuni.

  Următorul este un număr ce reprezintă materialul din care 

e fabricat trepiedul sau capul. Și anume: 3 pentru aluminiu, 

5 pentru carbon, 7 pentru magneziu, 8 pentru bazalt.

  Al cincelea index reprezintă numărul de trepte sau de 

extensii, în cazul trepiedelor, sau tipulul de cap, respectiv 

8 pentru center ball head, 5 pentru o© center ball head, 7 

pentru capetele 3D cu mânere ce acționează independent 

în cele 3 planuri.

  Ultima cifră reprezintă al câtelea model din seria 

respectivă. 

  În �ne ultimile litere indică ori grupul sau gama din 

care face parte produsul respectiv, ori o caracteristică de 

performanță a produsului și anume: M - mounteineer, 

T - traveler, EX - explorer, V - vintage, O - ocean, G - geared 

(coloană cu cremalieră), S - systematic, LVL- leveling, QR - 

quick release, L - long, etc. 

Noua serie din bazalt 
aduce un design nou 

și noi dimensiuni, 
disponibile în Serie 

1-2 și 3, în variantele 
standard și compact. 
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