Generelt indtryk
Tamron Adaptall SP 28-80mm f/3,5-4,2
CF Macro er et lækkert objektiv som blev
produceret i perioden 1983-1987, så det
har altså nogle år på bagen. Objektiver
er bygget i metal og glas og vejer 480 gr.
Det er altså ikke nogen letvægter; men
til gengæld er balancen i objektivet
meget god.
Med brændvidden på 28mm og med
fokus på nærgrænsen (som på 28mm er
omkring 85 cm), så rager objektiver 11
cm ud fra kameraet (inklusiv
adaptorringene: ”Tamron>Olympus OM” og
”Olympus OM-> Olympus
4/3”.
Det er altså et stort objektiv
i forhold til brændvidden.
Hele objektivets ydre ring er
fokusring. Man har altså
næsten 3 cm. bred
fokusring og den er belagt
med en dejlig nopret
gummibelægning, så der er
masser af greb.
Filterdiameter er 67mm.
Objektivet er med Adaptallfatning. Adaptall-systemet
var Tamrons måde at kunne
levere ens objektiver til alle
kameramærker. Fatningen var simpelthen Tamrons egen, og når man købte objektivet, så købte man
samtidig koblingen mellem objektivet og ens kamera. Smart. Man kan, fx på eBay, få konverterringe til
Adaptall – og jeg mener, at alle mærker er dækket ind.
Objektivet naturligvis er manuelt, men man få fokushjælp med en smart konverterring. Fokushjælp
betyder, at kameraet giver et ”biiip” fra sig, når fokus rammes. Præcis, som dit kamera normalt gør, når der
er stillet skarpt. Det er en rigtig god hjælp, især når man arbejder med små blændetal, hvor søgeren bliver
mørkere og mørkere. For en af ulemperne ved at bruge de gamle objektiver er, at søgeren bliver mørkere
og mørkere, når der blændes ned.
Når der stilles fokus, drejer objektivets ende med. Dvs. hvis der bruges pol-filter, så mistes indstillingen, når
der fokuseres. Når der stilles fokus, er der omdrejning på ca. 180 grader. Fokus mellem 36cm og ca. 60 cm
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fylder ca. 90 grader. Der er derfor ikke så meget omdrejning at give af, når der fokuseres. Men det går fint
nok. Fokusringen er, som nævnt ca. 3 cm bred – og der er masser greb. Fokusringen går blødt, som i smør.
Zoomringen er ca. 1 cm bred – og mit eksemplar af objektivet har en lidt stram zoomring; hvilket er
negativt, da det gør zoom lidt mere besværligt, end det behøver at være. Der er omkring 90 graders
omdrejning fra 28mm til 80mm. Ringen er ca. 1 cm bred, med takket være den noprede gummibelægning,
er der greb.
Lysfølsomheden er okay for et objektiv med den brændvidde. f/3,5 ved 60mm og f/4,2 ved 80mm. Blænden
går fra f/3,5 til f/32. Blænderingen har meget smal (ca. 4mm). Den har riller og går i faste, bestemte hak.
Den er bestemt til at betjene.
Der er synsvinkel fra omkring 30 grader til 75 grader.
Objektivet har 9 linser (glas) i 8 grupper. Forreste linsen ligger meget tæt på objektivets kant (1 mm),
hvilket kan aktualisere modlysblænde.
Der er otte lameller.
På objektivet er der anført, at det leverer makro; men det er ikke tilfældet. Objektivets forstørrelse er 1:3,4
(og med 2 x telekonverter: 1:1,7). Objektivets opbygning gør, at makroindstillingen nås ved at dreje
objektivet ”helt i bund” ved 80mm – ”CF Macro” betyder, at linserne parkeres i ”makroindstilling” og
nærgrænsen rykkes til blot 36 cm.

Teknik
Opbygningen af objektivet med de 9 linser i 8
grupper.

Objektivets tekniske data er:
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Det ses af ovenstående dataark, som er hentet på http://www.adaptall-2.org/, at objektivet har de bedste
resultater omkring f/8, hvilket jo ligner langt de fleste andre objektiver. Det er et skarpt objektiv – men det
kan ses af tabellerne, at skarphed og kontrast taber lidt pust, jo tættere på de 80mm man kommer og jo
længere fra f/8, man kommer. Det er i samklang med min skarphedstest (heldigvis). I daglig brug er
skarpheden dog ganske god..

Pris
Objektivet er gammelt; men byggekvalitet og almindelig god omgang med objektivet har givet mig et pænt
eksemplar. Der er ingen afslag i malingen og glassene er ridsefri, rene og meget flotte. Det ser næsten nyt
ud. Heller ingen antydning af svamp og lamellerne er helt tørre og rene. Jeg kan ikke, heller ikke i modlys,
se nogle (ellers almindeligt forekommende) små støvpartikler i objektivet.
Eneste minus i standen er en for stram zoomring.
Jeg har fundet det på eBay; priserne varierer meget. I skrivende stund er der to objektiver på den tyske
eBay og de koster hhv. 79 og 99 euro .Det svarer til hhv. 592 og 742 kroner. Jeg købte mit eksemplar i
England og slap væsentligt billigere – under 300 kroner (plus transport).
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Billederne
Alle billeder er taget med Olympus E-520

Vi starter på altanen, som vi plejer. Når der er masser af spanske marguritter i altankasser, så er der
motiver til overflod. F/8
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Plænen bag ”min” bygning er
et dejligt grønt område med
både sol og skyggeområder,
som objektivet håndterer
ganske flot og afslappet. F/8.

Sallingvej ligner nogle steder
en stor byggeplads fyldt med
stilladser – det kan give gode
motiver og motiver, hvor
man kan se objektivets evne
til at holde de mange vinkler.
F/8 og det klarer objektivet,
synes jeg, helt fint.
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Mere blomst, mere spansk marguritte. Her igen med
f/8. Fin bokeh både foran og bagved.
Herunder et 100% crop af billedet til højre. Billedet
har ikke fået tilført skarphed i efterbehandling.
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Til højre: Min altan på
anden sal (med blomsterne)
med en fin håndtering af
lysforskellene.
Herunder til venstre:
Stillads med plastik mod
den smukke, blå
sommerhimmel med hvide
skyer. Også her gør
objektivet det godt, synes
jeg.
Herunder til højre: Tagryg
med karnap – og der er
omkring 10 meter til
karnappen. Himlen er futtet
af, men der er også målt i
en mørk del af billedet.

Og den lille grill, der havde fundet sig en rolig plads i
solen, var uden egentlige udfordringer for
objektivet.
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Der er ca. 100 meter til skorstenen med
mobilantennen. Til høre er det angivet, hvor meget
et 1000 x 750 pixel crop fylder i forhold til hele
billedet.
Herunder er croppet – 1000 x 750 pixels. Der er
brugt f/8. Skarpheden er ikke fantastisk at se på;
men der er heller ikke gjort noget ved den i
efterbehandlingen. Men selvom den ikke er
fantastisk, så er den bestemt heller ikke dårlig.
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Skarphed
Jeg har, som jeg typisk gør, lavet en skarphedstest for objektivet. Opstillingen er enkel og der er brugt fast
lys. Kameraet i A (blændeprioriteret). Afstanden til motivet er omkring to meter. Først hele opstillingen
med angivelse af croppet, der bruges i sammenligningen: 1000 x 200 pixels:

Mine kommentarer til skarphedstesten: Jeg synes, at objektivets skarphed klart ligger på f/8. Der er
objektivet knivskarpt med kæmpe præcision.
Læg mærke til krydsmønstret på tændstikæsken. Mønstret er synligt på f/4, f/5,6 og f/8. Fra f/8 er det væk.
Herudover viser testen, at kontrasthåndteringen falder hurtigt, når man bevæger sig væk fra f/8. Hurtigst,
synes jeg, når der blændes ned, hvilket er lidt overraskende i forhold til objektivet i almindelighed, men
faktisk stemmer helt overens med resultaterne fra http://www.adaptall-2.org/, som tidligere vist.
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Tøndeeffekt
Tøndeeffekt er der ikke
noget af, som det ses på
billedet til højre.
Der er fotograferet med
28mm og her ville eventuel
tøndeeffekt blive tegnet
tydeligst.
Men der er ikke noget.

Samlet
Jeg syntes, at der er noget særligt ved at bruge de gamle, manuelle objektiver. Jeg er med på, at deres
kvalitet sjældent når op på de moderne objektiver, men de gamle har nu alligevel noget over sig – noget i
farverne, noget i kontrasten og, nogle gange, noget helt særligt i bokeh.
Tamron 28-80mm f/3,5-4,2 CF Macro er et fint objektiv fra fortiden. Det er skarpt, men kun ,synes jeg, på
f/8. Det er behageligt at betjene, der er fin balance og det håndterer kontraster meget flot. Farverne ser
også godt ud.
Der er, med andre ord, kvalitet i objektivet – men den begrænses i blænderækken og det trækker ned i en
samlet bedømmelse.
Prisen på objektivet varierer desuden også en del. I forhold til de penge, som jeg har givet for objektivet, så
er kvaliteten høj og karakteren bør følgelig også være det. Men i forhold til de priser, som jeg har fundet på
nettet i skrivende stund, så er kvaliteten, i mine øjne, ikke høj nok. Det trækker ned.
Karakteren bliver:
Karakter ud af fem: 3
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