
e x c u r s o r  I . q .  8 x 8 ”

Az objektív hátsó lencsetagjának maximális átmérője: 100 mm

Állványcsatlakozás: 3 db, 3/8 inch

Az objektívpanel mérete: 140x140 mm

A kamera helyigénye összezárva: 290x310x95 mm

Befoglaló méret összezárva (a kiálló szerelvények nélkül): 262x262x86 mm

A kamera tömege cseresznyefa esetén, mattüveggel együtt: 2.1 kg

Maximális képtávolság: 420 mm

Minimális képtávolság: 150 mm  

A kamera elnevezésében a „q” betű a

négyzetes formátumra utal. Egy ilyen kamera,

a négyzetes formátumú argentum kazettákkal

igazi kuriózum. Sokan vannak, akik vonzód-

nak a négyzetes képformátumhoz, ám a

nagyformátumú fényképezésben ez nem

megszokott. Erre jelent megoldást az 

excursor I.q. kamera. Az ötlet abból a fel-

ismerésből származik, hogy a nagyformátumú

kamerák hátlapja az esetek nagy több-

ségében négyzet alakú. Ennek az az oka,

hogy a levehető hátlapok elforgatásával tudjunk váltani az álló és a fekvő képformátum között.

Miért ne lehetne kihasználni a teljes felületet? Később volt néhány megrendelőm, akik annyi-

ra ragaszkodtak a négyzet alakú képekhez, hogy nem a cserélhető hátlapos argentum

kamerájukhoz rendeltek négyzetes hátlapot és kazettát, hanem felvállalták azt, hogy kizárólag

az általam gyártott négyzetes formátumú kazettával használják a kamerájukat. Így a horizon-

tális excursor kamerákhoz hasonlóan kialakult egy rendkívül egyszerű felépítésű kamera.

Mivel így nincs szükség arra, hogy a hátlapot levegyük és elforgassuk, lehetőség nyílott arra,

hogy azt egybe építsem a kamera hátlapjával. A hátlap kialakítása az 1. típusnak felel meg,

ahol a mattüveget le kell venni mielőtt a kazettát felhelyeznénk.

Az élességállítás fogasléc nélkül, a hátlapot tartó konzolok kézi csúsztatásával történik.

A kamera készülhet cseresznyefából, vagy fekete dióból. A faanyagok felületkezelése kemény

olajjal történik. A fém szerelvények ezüstre eloxált alumíniumból, a rögzítő csavarok rozsda-

mentes acélból, a kezelőcsavarok natúr alumíniumból, illetve kemény műanyagból készülnek.

Korrekciós lehetőségek az előlapon:

- emelés és süllyesztés: 35 - 35 mm 

- centrális döntés: mértékének csak az adott kihuzat szab határt

- bázikus döntés: mértékének csak az adott kihuzat szab határt, de előre maximum: 15°

Korrekciós lehetőségek a hátlapon:

A hátlapot dönteni lehet az alsó ponjában elhelyezkedő tengely mentén (bázikus döntés), 

melynek mértékét az adott kihuzat szabja meg, de hátrafelé max. 20°.


