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• O primeiro relógio com turbilhão esqueleto na história da coleção Overseas

• Duas versões, em ouro rosa 5N de 18 quilates e em titânio de grau 5, respetivamente. 

• Primeiro modelo da Vacheron Constantin com bracelete integrada e elaborado integralmente em titânio 

• Movimento de manufatura Calibre 2160Q, reconcebido e esqueletizado com uma nova espiral com curva terminal Breguet. 

Genebra, 30 de março de 2022 - O turbilhão, uma das complicações mais emblemáticas da Alta Relojoaria, une-se à coleção 
Overseas numa  versão esqueletizada. O  movimento de manufatura Calibre 2160 foi repensado para a ocasião, adotando um 
espírito contemporâneo graças à sua esqueletagem integral. Disponível nas versões em ouro rosa 5N de 18 quilates e em 
titânio de grau 5 – o primeiro modelo da Vacheron Constantin fabricado integralmente neste metal - com bracelete integrada, 
este relógio é o fruto duma meticulosa atenção aos acabamentos do movimento e da caixa.

A Vacheron Constantin perpetua o espírito viajante dos relógios Overseas com este novo modelo turbilhão esqueleto, uma 
estreia nesta coleção lançada em 1996. Com um movimento esqueletizado, reduzido à suas linhas mestras de admirável 
beleza, uma robusta caixa com vigorosos perfis, que lhe proporciona uma sofisticada elegância, um turbilhão que bate com 
cronométrica precisão no coração do movimento e que garante uma cómoda reserva de marcha de mais de três dias, este 
relógio foi concebido para as viagens mais desafiantes, tal como  afirmaria François Constantin, o infatigável viajante que, em 
1819, estabeleceu uma aliança duradoura com Jacques-Barthélémi Vacheron.

O modelo é apresentado em duas versões, uma em ouro rosa 5N de 18 quilates e outra em titânio de grau 5. O modelo em 
titânio é o primeiro da Casa a ser fabricado integralmente com este metal, desde a coroa até ao bisel e desde a bracelete 
até à caixa. O movimento de corda automática Calibre 2160 que impulsiona estes relógios foi completamente esqueletizado, 
num processo imbuído de um espírito contemporâneo que implicou um grau de atenção aos detalhes e se revela como uma 
autêntica conquista estética, celebrada pelo tema “The Anatomy of Beauty ®”, com o qual a Vacheron Constantin dá as boas-
vindas ao ano de 2022.

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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Um movimento primorosamente elaborado, o movimento 
de manufatura Calibre 2160 SQ 

O trabalho de esqueletagem realizado no movimento de corda automática Calibre 2160 permitiu reduzir o peso do movimento 
em 20%, além de redesenhar completamente a sua arquitetura. Deste modo, o seu perfil destaca-se pela sua subtileza, 
com uma altura de apenas 5,65 milímetros, uma autêntica proeza técnica, considerando os requisitos para a integração de 
uma gaiola de turbilhão. Esta espessura reduzida deve-se, particularmente, à escolha de uma massa oscilante periférica em 
ouro, que também torna possível uma visão completamente desobstruída da parte traseira do movimento. Assim sendo, é 
possível admirar sem obstáculos o trabalho realizado na placa base e nas quatro pontes com o tratamento superficial de NAC 
(N-acetilcisteína) aplicado por eletrólise, que concede tonalidades cinzentas antracite. Este toque contemporâneo em função 
do movimento, harmoniza-se perfeitamente com os acabamentos clássicos de alta relojoaria, na forma de granulado retilíneo 
aplicado à mão e chanfrados manualmente com biseis polidos para acentuar os efeitos da luz ao incidir sobre os componentes. 
A platina e as pontes também estão delicadamente decoradas para criar um acabamento finamente estriado, perfeitamente 
horizontal. Este interesse pelos detalhes resulta do facto de a Maison acreditar firmemente que mesmo as peças mais 
pequenas merecem a mesma meticulosa atenção recebida por aquelas que são perfeitamente visíveis.

O mesmo tratamento NAC aplicado às superfícies encontra-se no barrilete, cujo tambor e tampa foram totalmente 
esqueletizados, criando uma rosa dos ventos no lado do mostrador, outra característica original do Calibre 2160 SQ. Para 
completar o trabalho de esqueletagem deste movimento de 186 componentes, as rodas também ficaram mais leves, 
enquanto que o turbilhão se sustenta mediante uma ponte superior arredondada. O regulador do turbilhão, que gira uma vez 
por minuto, funciona com uma frequência de 18.000 vibrações por hora (2,5 Hz) e serve de pequeno indicador de segundos 
mediante um dos quatro parafusos que prendem a gaiola, que adota um tom cinzento na versão em ouro rosa e azul fogo na 
de titânio. 

Para este novo calibre, os mestres relojoeiros da Vacheron Constantin também redesenharam o órgão regulador alojado na 
gaiola do turbilhão e acoplado ao escape. Concebeu-se  internamente uma espiral de balanço, equipada com espiral Breguet 
(curva terminal). Ao elevar a espiral exterior ao centro, acima do seu plano horizontal, consegue-se uma disposição que dota a 
mola de um desenvolvimento concêntrico, melhorando o seu isocronismo. 

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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A arte dos detalhes

O cristal de safira, que funciona como mostrador, revela todos os detalhes do movimento, tal qual uma anatomia relojoeira 
tomando forma com cada componente. Os marcadores horários aplicados ao cristal estão elaborados em ouro rosa 5N de 18 
quilates com acabamento de ródio ou em ouro branco de 18 quilates, dependendo do modelo. Estes mesmos metais nobres 
são usados nos ponteiros que, como os marcadores horários, têm uma cobertura de SuperLumiNova® graças à qual se garante 
uma perfeita visibilidade noturna. O anel periférico está disponível em ouro rosa 5N de 18 quilates lacado em preto ou em ouro 
branco de 18 quilates com tratamento de PVD azul. 

Dedicou-se uma atenção meticulosa aos acabamentos da caixa e da bracelete. O bisel tem um acabamento acetinado com 
escovagem circular na versão em ouro rosa 5N de 18 quilates e um acabamento granulado no modelo em titânio de grau 5. 
A caixa e a bracelete de ambos os modelos receberam uma escovagem acetinada vertical, com ângulos polidos nos elos da 
bracelete, cuja forma se inspira no emblema da Cruz de Malta da Vacheron Constantin. 

Ambos os relógios dispõem do sistema de pulseiras intercambiáveis, específico da coleção Overseas. Apresentam-se com 
duas pulseiras em pele de vitelo e borracha: pretas com duas fivelas tipo pin buckle  em ouro rosa 5N de 18 quilates no caso do 
modelo em ouro; e azuis com um fecho desdobrável e intercambiável de titânio, no modelo em titânio. 

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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The Anatomy of Beauty®

O relógio turbilhão esqueleto Overseas apresenta uma arquitetura e acabamentos meticulosos em cada pormenor, que 
refletem a procura da excelência tão apreciada pela Casa, cujo tema para 2022, “The Anatomy of Beauty®", homenageia o 
extraordinário trabalho dos seus mestres artesãos. Esta atenção extraordinariamente meticulosa manifesta-se através 
das decisões e preferências estéticas dos designers, assim como no minucioso trabalho de acabamento realizado pelos 
artesãos. Todos os componentes de um relógio Vacheron Constantin beneficiam dessa atenção especial, mesmo aqueles que 
permanecem invisíveis após a montagem do movimento. Um observador atento conseguirá notar o fino trabalho guilloché no 
mostrador ou os ponteiros com pedras engastadas; adivinhar os contornos de uma Cruz de Malta, o emblema da Casa, nos 
elos de uma bracelete; notar esse pequeno parafuso azul ao fogo, servindo como um indicador de segundos numa caixa de 
turbilhão e o polimento de espelho dos martelos de um repetidor de minutos; apreciar o trabalho dos artesãos na chanfradura 
de uma platina ou no balanço de uma ponte; finalmente, admirar esta pintura em esmalte em miniatura representando 
um navio varrido por um mar revolto raiado por relâmpagos. Na Vacheron Constantin, a atenção aos detalhes molda uma 
anatomia de beleza na qual nada é deixado ao acaso.

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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Resumo

O novo modelo Overseas turbilhão esqueleto carateriza-se por várias “estreias". É o primeiro relógio da coleção equipado 
com um movimento turbilhão em versão esqueletizada. O novo movimento de manufatura Calibre 2160 SQ, ostenta os 
acabamentos artesanais característicos da alta relojoaria, mas com um espírito contemporâneo, e está equipado com um 
original órgão regulador com espiral Breguet. O trabalho de abertura realizado no barrilete mostra uma cobertura adornada 
com um motivo de rosa dos ventos, um desenho inovador para a Vacheron Constantin. Disponível em ouro rosa 5N de 18 
quilates e em titânio de grau 5, esta segunda versão é o primeiro relógio da Vacheron Constantin elaborado integralmente 
- coroa e bisel incluídos - com este metal. A lufada de ar fresco, em perfeita harmonia com o espírito viajante da coleção 
Overseas, é complementada com a meticulosa atenção prestada ao acabamento do movimento e da caixa. Cada componente 
é trabalhado e acabado à mão, o que ilustra perfeitamente o tema “The Anatomy of Beauty ® ” escolhido pela Casa para o ano 
2022 e que destaca, em todo o seu esplendor, a variedade e a subtileza dos detalhes que podemos encontrar num relógio 
Vacheron Constantin. Ambas as versões são oferecidas com duas pulseiras  intercambiáveis de pele e borracha. 

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Overseas turbilhão esqueletizado
Referência 6000V/110R-B934
 6000V/110T-B935

Calibre  2160
 Desenvolvido e fabricado pela Vacheron Constantin 
 Mecânico, corda automática, com rotor periférico 
 31 mm (13½’’’) de diâmetro, 5,65 mm de espessura  
 Aproximadamente 80 horas de reserva de marcha 
 2,5 Hz, (18.000 alternâncias por hora) 
 186 peças 
 30 rubis  
  Relógio distinguido com o Punção de Genebra

Indicações Horas, minutos, segundo pequeno na gaiola do turbilhão (parafuso a cores)
 Turbilhão
 
Caixa Ouro rosa 5N de 18 quilates / Titânio grau 5 
 42,5 mm de diâmetro, 10,39 mm de espessura
 Anel de revestimento de ferro macio que garante proteção antimagnética
 Fundo em cristal de safira transparente
 Estanqueidade testada numa pressão de 5 bares (aproximadamente. 50 metros)
 
Mostrador                                  Safira 
 Índices horários aplicados e ponteiros de horas e minutos em ouro rosa 5N de 18 quilates / ouro branco de 

18 quilates, realçados com Super-LumiNova®
 
Bracelete  Bracelete em ouro rosa 5N de 18 quilates / Titânio de grau 5 (com elos na forma de meia Cruz de Malta, polidos 

e acetinados), fivela com um fecho  desdobrável triplo em ouro rosa 18N de 5 quilates / titânio de grau 5, com 
botões e sistema de regulação para uma máxima comodidade.

Pulseiras adicionais Pulseira de pele de vitelo preta / azul com cosidos brancos.
 Borracha preta / azul 
 
Fivelas  6000V/110R-B934: Cada pulseira adicional é entregue com uma fivela em ouro rosa 5N de 18 quilates 
 6000V/110T-B935: Fecho desdobrável intercambiável de titânio grau 5

Ref. 6000V/110T-B935 (versão em titânio) somente disponível nas Boutiques Vacheron Constantin 

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/


Fundada em 1755, a Vacheron Constantin é a Manufatura relojoeira mais antiga do mundo com produção contínua há 

mais de 265 anos, e tem vindo a perpetuar fielmente uma herança da qual muito se orgulha, baseada na excelência 

relojoeira e sofisticação estética, ao longo das várias gerações de Mestres Artesãos.

Posicionada no topo da alta relojoaria e da elegância sóbria, a Maison cria relógios com uma assinatura técnica e 

estética única, que conjuga com um elevado nível de trabalho artesanal e de acabamentos.

A Vacheron Constantin dá vida a um património inigualável e a um forte espírito de inovação através das suas 

coleções: Patrimony, Traditionnelle, Métiers d’Art, Overseas, Fiftysix,  Historiques e Égérie. Paralelamente, oferece à 

sua exigente lista de clientes connoisseurs, a oportunidade de adquirirem relógios únicos, feitos por medida, graças 

ao seu serviço “Les Cabinotiers”.

#VacheronConstantin
#OneOfNotMany

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/

