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Prosimy pamiętać, że nasze dociskacze są objęte dożywotnią gwarancją. Jeśli dociskacz naszej 

produkcji nie utrzymuje prawidłowego docisku do taśmy, wtedy dostaniecie Państwo od firmy 

Arch nowy dociskacz. Warunki naszej gwarancji przedstawiono w osobnej części. 

 

Na potrzeby dalszej dyskusji, chcielibyśmy porównać dociskacze wykorzystujące przestarzałe 

urządzenia, takie jak przeciwwagi, z nową metodą wykorzystaną w naszym dociskaczu 

poliuretanowym.  Nie stosujemy sprężyn ani innych elementów, których siła słabnie z czasem. 

 

Wiele firm oferuje dociskacze mechaniczne. W ich konstrukcji wykorzystuje się różne 

rozwiązania - od amortyzatorów, przez sprężyny ściskane, skręcane, aż po przeciwwagi. Jednak 

przy stosowaniu dociskaczy mechanicznych występuje szereg problemów, takich, jak: 

 

1. Osadzanie się materiału: w dociskaczach sprężynowych może występować osadzanie się 

materiału między zwojami sprężyn, powodujące awarię dociskacza. 

2. Korozja; ponieważ większość części jest wykonana ze stali węglowej, po jakimś czasie 

dociskacz przestaje działać na skutek skorodowania. 

3. Stała nastawa siły docisku na skutek ograniczonego skoku sprężyn zmusza do 

przeprowadzania okresowych regulacji docisku. 

4. Przeciwwagi zapewniają generalnie docisk zbyt duży lub zbyt mały. Dociskane nimi 

zgarniacze mają tendencje do „podskakiwania” na skutek uderzenia przez mechaniczne 

połączenie taśmy. Korozja elementów zawiasowych powoduje “zapiekanie się” przeciwwagi 

(naturalnie, można powiedzieć, że trzeba smarować te punkty, aby temu zapobiec, ale 

oznacza to dodatkowe obsługiwanie techniczne, które w przypadku naszego dociskacza jest 

zbyteczne). 

 

Nasze dociskacze utrzymują przez cały czas stały docisk zgarniacza do taśmy.  Kombinacja tej 

stałej siły docisku oraz konstrukcji listwy Saber Blade design odspaja pozostałości 

przenoszonego materiału od powierzchni taśmy, a ponadto umożliwia naszej listwie 

utrzymywanie przez cały czas bardzo ostrej krawędzi, potrzebnej do zdrapywania materiału z 

taśmy. Nazywamy to „samoostrzącą się” listwą. 

 

Mamy nadzieję, że dacie Państwo szansę naszym zgarniaczom Arch szansę na praktyczne 

udowodnienie Wam swych świetnych parametrów użytkowych i zapraszamy do kontaktów z 

nami. 

 

Z poważaniem, 

 

Richard Grana 

Menadżer ds. Sprzedaży Zagranicznej 
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