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• Uma peça excecional criada nas oficinas de Grandes Complications da Vacheron Constantin, que conjuga 
um cronógrafo monopulsador com um tourbillon.  

• A combinação da elegância de um relógio clássico com o caráter de um cronógrafo. 
• Um mecanismo de tourbillon acentuado pela configuração inédita da sua gaiola. 
• Um cronógrafo de desempenho de vanguarda mas que homenageia simultaneamente as suas origens. 

Data* - A Vacheron Constantin reúne duas complicações relojoeiras na coleção Traditionnelle. Considerado como 
um emblema da Alta Relojoaria, o tourbillon assume uma personalidade mais marcada e um novo dinamismo, na sua 
conjugação com a função de cronógrafo monopulsador. 

O novo relógio Traditionnelle Tourbillon cronógrafo, expressão moderna da grande tradição relojoeira genebrina, 
combina a precisão de um cronógrafo monopulsador com a sofisticação do tourbillon, uma complicação que simboliza 
a nobreza da Alta Relojoaria. Através dos seus vínculos seculares de cultura relojoeira e do seu caráter dinâmico, esta 
peça presta homenagem à complexidade mecânica, respeitando simultaneamente os códigos estéticos e a elegância 
próprios da Maison. A caixa e as asas escalonadas, o fundo estriado, o fino bisel rebaixado, a minuteria ao estilo 
caminho de ferro e as graduações da escala taquimétrica constituem uma homenagem à grande tradição estética 
relojoeira do século XVIII.  
A caixa e as asas escalonadas, o fundo canelado, a minuteria do tipo caminho de ferro, os ponteiros das horas e dos 
minutos do tipo dauphine: os códigos estéticos da coleção Traditionelle estão claramente presentes e o modelo  
cronógrafo tourbillon Traditionelle transmite um requinte técnico que é transmitido através das suas características 
eminentemente relojoeiras.  
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Medição do tempo curto e gaiola giratória: regresso à tradição

Destinado a compensar os efeitos da gravitação terrestre sobre o mecanismo do relógio, o tourbillon é considerado 
como uma complicação relojoeira emblemática. Embora se encontre habitualmente na parte inferior do mostrador, 
como se estivesse a destacar a sua função de apoio ao perfeito funcionamento do relógio, o tourbillon do novo 
cronógrafo Traditionnelle Tourbillon ocupa um lugar de honra às 12 horas, atraindo todas as atenções. 

A fim de oferecer uma visão perfeita do seu fascinante ballet, os designers da manufatura imaginaram um novo 
movimento para a sua gaiola. Em vez de ser o pinhão a comandar a  roda dos segundos, é uma roda intermédia 
de indicação contínua dos segundos aquela que se encarrega de colocar em movimento a gaiola do tourbillon. 
Esta configuração permite uma abertura muito ampla na platina superior, oferecendo assim uma visão ainda mais 
espetacular do tourbillon.

A peça é complementada com uma indicação de reserva de marcha às 6 horas e um  cronógrafo contador de 45 
minutos às 3 horas. O monopulsador de comando da função do cronógrafo inserido na coroa da corda acentua o 
caráter técnico do relógio. Contém um sistema de ativação dinâmico (conhecido como “tudo ou nada”) que impede 
a ativação do mecanismo do cronógrafo quando se exerce uma pressão insuficiente sobre o pulsador. Desta forma, 
revive também o espírito do cronógrafo original de bolso antes do mecanismo migrar para um relógio de pulso: este 
tinha apenas um pulsador, muitas vezes alojado na  coroa, que garantia sucessivamente as funções de arranque, 
paragem e reinício. 

Embora o cronógrafo relembre as suas origens, ele está na vanguarda do desempenho por via da denominada técnica 
de "fricção" do mecanismo de embraiagem lateral associado a uma roda de coluna, que assegura uma ativação suave 
da função, preservando-a ao longo do tempo. Esta técnica também reduz o salto do ponteiro do cronógrafo quando 
é ativado.

Por último, o contador de 45 minutos com indicador de arraste permite reduzir a perda de amplitude geralmente 
observada quando a função do cronógrafo é ativada. Quando esta função é interrompida, este tipo de indicador 
também permite uma indicação do tempo mais precisa.
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Calibre 3200 da manufatura 

Para dar vida a esta peça, a Vacheron Constantin escolheu um mecanismo que faz parte integrante da sua história, o 
calibre 3200, apresentado por ocasião do 260.º aniversário da manufatura. Uma obra-prima da técnica, constituída 
por 202 peças montadas pelas mãos mais experientes, este movimento cronógrafo tourbillon de carga manual 
distingue-se pela sua frequência de 2,5 Hz, que permite seguir facilmente o seu pulsar com a vista. 

O cuidado dedicado aos pormenores decorativos evidencia que este modelo pertence ao universo da relojoaria 
clássica: a estética da gaiola do tourbillon inspirada na Cruz de Malta, a barra de fixação completamente acabada à 
mão e os acabamentos do calibre apelam às mais nobres tradições relojoeiras (biselado, nacarado, Côtes de Genève).
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Resumo

O novo relógio Traditionnelle Tourbillon cronógrafo apresenta um tourbillon posicionado às 12 horas em ponto, bem 
como um cronógrafo monopulsador, prestando assim homenagem à história da Alta Relojoaria e refletindo a mestria 
técnica da Vacheron Constantin na  elaboração de grandes complicações. Como em todas as criações da Maison, é 
dada especial atenção às decorações e acabamentos realizados à mão, quer se trate da gaiola do tourbillon ou das 
peças do calibre 3200 da manufatura.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Traditionnelle tourbillon cronógrafo 

REFERÊNCIA 5100T/000R-B623   

Calibre 3200
 Desenvolvido e manufaturado pela Vacheron Constantin
 Mecânico, carga manual
 32,8 mm (14 ¼ ’’’) de diâmetro, 6,7 mm de espessura
 Aproximadamente 65 horas de reserva de marcha
 2,5 Hz (18.000 alternâncias/hora)
 292 peças
 39 rubis
 Relógio certificado com o Punção de Genebra

Indicações Horas, minutos
 Pequeno ponteiro dos segundos na gaiola do tourbillon
 Tourbillon às 12 horas
 Cronógrafo monopulsador com contador de 45 minutos às 3 horas
 Reserva de marcha de 6 horas
 Escala taquimétrica

Caixa Ouro rosa de 18 quilates 5N
 42,5 mm de diâmetro, 11,7 mm de espessura
 Fundo de cristal de safira transparente 
 Estanqueidade testada sob uma pressão de 3 bares (30 metros aproximadamente)

Mostrador Mostrador opalino prateado
 Horas índices aplicadas em ouro rosa de 18 quilates 5N
 Parafuso preto para a indicação dos segundos na gaiola do tourbillon
 
Fivela Pele de Alligator Mississippiensis castanha, acabamento artesanal, grandes escamas quadradas

Fecho Fecho de báscula em ouro 5N de 18 quilates 
 Meia Cruz de Malta polida
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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

https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/

