
IWC SCHAFFHAUSEN LANÇA  
EDIÇÃO ESPECIAL DO BIG PILOT’S WATCH 

INSPIRADA PELO MUNDO DA CORRIDA

Com o Big Pilot’s Watch Constant-Force Tourbillon Edition “IWC Racing”, a IWC Schaffhausen apresenta uma 

obra-prima da relojoaria com um design inspirado no mundo técnico do automobilismo. O relógio apresenta 

o mecanismo de força constante patenteado da IWC, que transmite impulsos de força uniformes ao escapa-

mento, garantindo uma precisão extremamente alta. A caixa preta fosca de Ceratanium® e o calibre 94800 

totalmente escurecido conferem a este Big Pilot’s Watch de edição limitada uma aparência única e futurista.

O automobilismo combina engenharia de alta perfor-
mance, tecnologia de ponta e materiais inovadores 
com pura adrenalina. O mundo dinâmico da corrida e 
a beleza de seus revolucionários carros inspiraram o  
Big Pilot’s Watch Constant-Force Tourbillon Edition 
“IWC Racing” (Ref. IW590501). Limitado a 15  peças, 
este relógio exclusivo combina o complexo turbilhão de 
força constante da IWC com uma caixa de Ceratanium® 
preta fosca e o design icônico do Big Pilot’s Watch. 

U MA FO RÇ A CO N STANTE GAR ANTE  
OSCI L AÇÕ E S U N I FO R M E S 

O motor potente é o calibre 94800 fabricado pela IWC, 
um dos movimentos mecânicos mais complicados já 
projetados em Schaffhausen. O mecanismo de força 
constante patenteado desengata o escapamento do 
fluxo direto de energia através do trem de engrena-
gem e transmite impulsos de energia completamente 
uniformes para a roda de escape. Em conjunto com o  
turbilhão, que compensa as influências negativas da 
gravidade no sistema oscilante, isso garante uma taxa 
de precisão alta. As placas e pontes são totalmente 
escurecidas, tendo passado por um processo elabo-
rado de revestimento com ródio para combinar com a 
cor da caixa. O movimento, que lembra um bloco do 
motor, pode ser visto através do vidro de safira.

O P R I M E I RO B I G P I LOT ’ S  WATCH  
E M CE R ATAN I U M ® 

A caixa de 46,2 milímetros, a impressionante coroa 
cônica e a fivela são todas feitas de Ceratanium®. Este 

material desenvolvido pela IWC é leve e robusto como 
o titânio, mas também é igualmente duro e resistente a 
arranhões como a cerâmica. Durante a primeira etapa 
do processo de fabricação, os componentes são usi-
nados com a máxima precisão a partir de uma liga 
de titânio patenteada. Posteriormente, eles são quei-
mados em um forno com temperaturas muito altas. É 
durante esse processo que ocorre uma transformação 
de fase e a superfície do material assume propriedades 
semelhantes às da cerâmica. Outras características do  
Ceratanium® são sua suavidade para a pele e o acaba-
mento exclusivo em preto fosco.

D E TALH E S I N S P I R ADOS  
P E LO M U N DO DA CO R R I DA 

Enquanto o turbilhão de força constante às 9  horas 
chama a atenção no mostrador, o design também 
apresenta uma exibição dupla de fases da lua para os 
hemisférios norte e sul. Números brancos e detalhes em 
amarelo imitam um painel de instrumentos, enquanto o 
indicador de reserva de marcha às 4 horas lembra um 
tacômetro. A estrutura anelar do aro externo se inspira 
nas entradas de ar frio de um motor de alta perfor-
mance. Até a pulseira de borracha preta incorpora um 
detalhe do mundo das corridas. Ela apresenta uma apli-
cação em Alcantara®*, uma microfibra sintética e durável 
com excelente aderência, que é frequentemente usada 
no revestimento dos assentos e do volante de carros de 
alta performance. 

*  A IWC Schaffhausen não é o proprietária da marca Alcantara®. 
Essa marca é protegida como propriedade legal de terceiros.
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C AR AC TE R Í ST I C A S

Movimento mecânico – Indicador de reserva de marcha – Turbilhão com mecanismo de força constante 
integrado - Exibição perpétua das fases da lua para os hemisférios norte e sul - Fundo de vidro de safira 
transparente - Coroa rosqueada - Vidro protegido contra deslocamento causado por quedas bruscas na 
pressão do ar - Limitado a 15 relógios

 
M OVI M E NTO

Calibre IWC 94800
Frequência 18 000 bph/2,5 Hz
Joias 41
Reserva de marcha 4 dias (96 horas)
Corda Manual

 
R E LÓG IO

Materiais  Caixa e coroa Ceratanium®, mostrador preto, ponteiros pretos, pulseira 
de borracha com aplicações em Alcantara®*

Vidro De safira, borda arqueada, revestimento antirreflexo em ambos os lados
Estanqueidade 6 bar
Diâmetro 46,2 mm
Altura 13,5 mm

* A IWC Schaffhausen não é o proprietária da marca Alcantara®. Essa marca é protegida como propriedade legal de terceiros.

BIG PILOT’S WATCH  
CONSTANT-FORCE TOURBILLON  

EDITION “IWC RACING”

R E F.  IW59 0501
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IWC SCHAFFHAU S E N

Em 1868, o relojoeiro e empresário americano Florentine 
Ariosto Jones viajou de Boston para a Suíça e fundou a 
International Watch Company em Schaffhausen. Seu 
sonho visionário era combinar métodos avançados de 
fabricação americana com o artesanato dos relojoeiros 
suíços para fazer os melhores relógios de bolso de seu 
tempo. Ao fazer isso, ele não apenas estabeleceu as 
bases para a abordagem de engenharia exclusiva da IWC, 
como também estabeleceu a produção centralizada de 
relógios mecânicos na Suíça. 

Ao longo de seus 150 anos de história, a IWC Schaffhausen 
desenvolveu uma reputação de criar complicações 
funcionais, especialmente cronógrafos e calendários, 
engenhosas, robustas e fáceis de usar. Pioneira no uso 
de titânio e cerâmica, hoje a IWC é especializada em 
caixas de relógios fabricadas com materiais avançados, 
como titaniumaluminide e Ceratanium®. Seguindo o 
princípio de “a forma segue a função”, em vez da 
decoração, as criações atemporais da fabricante de 
relógios suíço incorporam os sonhos e as ambições de 
seus proprietários, enquanto eles viajam pela vida. 

A IWC fornece materiais de forma responsável, tomando 
medidas para minimizar seu impacto no meio ambiente, 
criando relógios intrinsecamente sustentáveis, construídos 
para durar gerações. A empresa se orgulha em treinar 
seus próprios futuros relojoeiros e engenheiros, além de 
oferecer um excelente ambiente de trabalho para todos 
os funcionários. A IWC também faz parceria com 
organizações que trabalham globalmente para apoiar 
crianças e jovens.

DOWN LOADS

As imagens do Big Pilot’s Watch Constant-Force 
Tourbillon Edition “IWC Racing” podem ser 
encontradas em press.iwc.com

MAI S I N FO R MAÇÕ E S

Departamento de Relações Públicas da  
IWC Schaffhausen
E-mail  press-iwc@iwc.com
Website  press.iwc.com

I NTE R N E T E R E D E S SOCIAI S

Website iwc.com
Facebook facebook.com/IWCWatches
YouTube youtube.com/iwcwatches
Twitter twitter.com/iwc
LinkedIn linkedin.com/company/
 iwc-schaffhausen
Instagram instagram.com/iwcwatches
Pinterest pinterest.com/iwcwatches
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