
A Caravan Mill fornece aos 
seus clientes cascalho e areia 
que eles refinam a partir da 
pedra granulada. Um trabalho 
que exige precisão e máquinas 
potentes. O ambiente de 
trabalho é empoeirado e 
muitas vezes escuro, então a 
iluminação em suas máquinas 
é crucial para a saúde e 
segurança do funcionário, bem 
como para a produtividade no 
trabalho.

Para enfrentar os desafios de 
reflexos, reprodução de cores e 
um ambiente de trabalho seguro 
para os operadores, a TYRI passou 
quatro anos desenvolvendo um 
farol de trabalho LED que agora mede 90-95 CRI 
(índice de reprodução de cores). À medida que a 
iluminação se aproxima da temperatura da luz natural, 
100 CRI, fica muito mais fácil perceber as variações 
do ambiente, a qualidade do material, contrastes mais 
claros e cores tornam-se mais visíveis.

Quando a TYRI quis testar os novos faróis de 
trabalho Hi-CRI em um ambiente do mundo real, um 
diálogo foi aberto com a Caravan Mill, uma empresa 

que realmente tem condições de 
testar os faróis de trabalho em um 
ambiente difícil. O resultado foram 
melhores condições de trabalho e 
maior produtividade.

 “Para nós, uma boa iluminação 
é principalmente um ambiente 
de trabalho e uma questão de 
segurança. Trabalhamos dias 
longos e grande parte do ano as 
manhãs e as tardes são escuras. 
Os motoristas têm dificuldade em 
lidar com as grandes diferenças 
entre a luz branca brilhante dos 
faróis e o ambiente escuro próximo 
à máquina. Quando o olho é forçado 
a alternar entre a luz branca e 
a escuridão por muitas horas, a 
consequência geralmente é dor de 

cabeça e fadiga. Com as novas luzes de trabalho da 
TYRI, ficou muito melhor. Hoje, temos uma iluminação 
significativamente melhor em nossas máquinas de 
teste, o que faz nossos motoristas se sentirem melhor 
e com isso aumenta a segurança e a produtividade ”. 
disse Pierre Jakobsson em Caravan Mill.

Após discussões com clientes da TYRI, ficou claro 
que a luz brilhante e ofuscante fazia com que os 
operadores tivessem problemas em tarefas como 
remoção de neve, além de causar dificuldades na 
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identificação de diferentes materiais e fragmentos de 
pedra. A TYRI começou a trabalhar desenvolvendo 
faróis de trabalho que têm uma melhor reprodução de 
cor e uma temperatura de cor mais quente para ajudar 
a resolver alguns desses problemas. Este foi um 
desafio, pois os faróis de trabalho 
de LED, historicamente, não foram 
capazes de resolver este dilema. 
No entanto, a TYRI se concentrou 
em encontrar uma solução em seu 
próprio departamento de pesquisa 
e desenvolvimento e provou que era 
realmente possível.

 “Uma boa iluminação não é sempre, 
ou muito raramente, sobre quanta 
luz você obtém de um farol de 
trabalho, o que você mede no valor 
em lumens. O importante é criar 
uma iluminação na área de trabalho 
que seja uniforme e o mais próxima 
possível da qualidade da luz do dia. Assim, você 
obtém o melhor ambiente visual possível, os arredores 
são refletidos da maneira mais eficaz e os olhos não 
precisam trabalhar tanto. Isso se aplica a todos os 
ambientes, independentemente de você trabalhar 
com remoção de neve, na floresta, no campo ou em 
minas e pedreiras. ” diz Claes Laitinen, Desenvolvedor 
de Produto da TYRI.
Os novos faróis de trabalho HI-CRI desenvolvidos 
pela TYRI alcançam a qualidade da luz do dia que 
melhor reflete as cores naturais. Anteriormente, as 
luzes de trabalho LED de fabricantes premium tinham 
entre 70-75 CRI e os usuários se acostumaram a esse 
nível. Quando você passou das lâmpadas halógenas, 
que geralmente estavam perto de 100 CRI, para LED 

há vários anos, a reprodução de cores era uma das 
principais desvantagens. No entanto, isso foi quase 
esquecido porque existem muitos outros benefícios 
do LED.
 “A TYRI sempre quis criar uma iluminação melhor 

para as máquinas de trabalho, 
essa é nossa missão e nossa 
promessa para o mercado. Portanto, 
sempre tentamos desenvolver 
iluminação LED que possa atingir 
seu potencial ideal. Por vários 
anos, temos trabalhado para 
aumentar a reprodução de cores 
porque sabemos que a segurança 
e o ambiente de trabalho serão 
melhores à medida que a luz se 
aproxima da luz do dia em qualidade.

A tecnologia não estava evoluindo 
conosco e tivemos desafios em criar 
luz forte o suficiente com uma nova 

tecnologia, mas agora vemos que é possível encontrar 
soluções e, então, queremos ser os primeiros a testar 
o desempenho de nossos faróis de trabalho em um 
ambiente real. A colaboração que tivemos com a 
Caravan Mill foi importante neste trabalho.
Junto com eles, aprendemos muito sobre como o 
novo tipo de farol de trabalho deve ser aplicado para 
criar as melhores condições possíveis e parece muito 
promissor que a produção em massa deste tipo de luz 
de trabalho possa ser lançada em breve. ” diz Claes 
Laitinen.
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