
 

PORÓWNANIE TELESKOPÓW SKY-WATCHER 

DOBSON 8-10-12 SKYLINER / PEŁNA TUBA 

oraz GSO DOBSON 8-10-12 DELUXE 

 

Dobsony to konstrukcja montażu, ale modele różnią się między sobą nie 

tylko marką, ale także istotnymi elementami wykonania i wyposażenia. 

W związku z licznymi pytaniami przygotowaliśmy te najważniejsze 

różnice pomiędzy dwoma najpopularniejszymi markami oferującymi 

teleskopy Dobsona - chińskie Sky-Watcher oraz tajwańskie GSO 

 

1. Wyciąg okularowy  

GSO: 2" z redukcją na 1,25", wykonany CNC, z precyzyjnym 

mikrostrojeniem (mikrofokuserem) 10:1 

Sky-Watcher: 2" z redukcją na 1,25", odlewowy, bez mikrofokusera 

Wniosek: duży plus dla GSO (mikrofokuser do Skywatchera to koszt 

200-350 zł, nowy wyciąg CNC z mikrostrojeniem taki, jak w GSO, to 400-

450 złotych) 

 

2. Okulary w standardzie 

GSO: okular 30 mm 2 cale Erfla (5-elementowy, 70 stopni pola widzenia,  

cena nowego 239 zł) oraz drugi okular Ploessl 9 mm (4 elementowy): 

Sky-Watcher: dwa okulary Kellnera 25 mm i 10 mm 1,25 cala, 3-

elementowe, 25 mm w miarę dobry, 10 mm słaby, generalnie takich 

okularów nikt nie sprzedaje, ich wartość można oszacować na około 30-

40 złotych 

Wniosek: duży plus dla GSO 

 

3. Mocowanie tubusu do podstawy Dobsona 

GSO: wpusty (szybkie mocowanie i szybkie wyjmowanie tubusu z 

podstawy) 



Sky-Watcher: wkręcane rączki, znacząco dłuższe odkręcanie tubusu od 

podstawy 

Wniosek: nieoczywisty, bo za te rączki w Skywatcher w sumie fajnie się 

teleskop nosi w dwie osoby, ale dla jednej osoby obsługującej teleskop 

GSO oferuje dużo lepsze rozwiązanie 

 

4. Możliwość regulacji środka ciężkości tuby 

GSO: ma 

Sky-Watcher: nie ma 

Wniosek: plus dla GSO, szczególnie przy stosowaniu ciężkich okularów 

jest to korzystne.  

 

5. Łożyskowanie podstawy (osi azymutu) 

GSO: ma łożyska rolkowe 

Sky-Watcher: 8" i 10" ma podkładki teflonowe, 12" (305 mm) ma już 

łożyska 

Wniosek: dla GSO 8 i 10" jest lepiej, 12" GSO i SkyWatcher mają to 

samo rozwiązanie.  

 

6. Wiatraczek na baterie do przyspieszenia studzenia lustra 

GSO: ma 

Sky-Watcher: nie ma 

Wniosek: kto umie, może to sobie za 20-30 zł dorobić (wiatraczek od 

komputera, zasobnik na baterie paluszki, lutownica) - mimo to w GSO to 

już jest, a w Sky-Watcher trzeba byłoby dorobić.  

 

 

W sumie różnica w jakości naszym zdaniem jest tak duża, że 

niweluje z naddatkiem różnice cenowe między GSO i Sky-Watcher - 

na duży plus dla tajwańskiej fabryki GSO.  

 

 


