
IWC SCHAFFHAUSEN APRESENTA 

EDIÇÕES SPITFIRE DO BIG PILOT’S 

WATCH 43 EM TITÂNIO E BRONZE 

Schaffhausen, 2 de dezembro de 2021 - A IWC Schaffhausen lançou o Big Pilot’s Watch 43 Spitfire, inspirado 

no design funcional dos históricos relógios “mil-spec”. Um modelo vem com uma caixa de titânio e um 

mostrador preto; enquanto o outro apresenta uma caixa de bronze e um mostrador verde militar. Ambos têm 

fundo de caixa feito de titânio, com uma gravura do icônico avião Spitfire e uma caixa interna de ferro-macio 

para proteção contra campos magnéticos.

Ao longo dos anos, a IWC Schaffhausen tem fabricado 
vários relógios específicos para diferentes ramos do 
exército britânico. Provavelmente, o mais famoso é o 
Mark 11, um relógio de navegação projetado em 1948 
para a Força Aérea Real Britânica. No entanto, a IWC 
também forneceu relógios para o Exército Britânico e 
relógios de convés para a Marinha Real. Esses relógios de 
serviço “mil-spec” eram caracterizados por movimentos 
de alta precisão, extrema robustez, designs funcionais 
com mostradores facilmente legíveis e recursos técnicos 
especialmente desenvolvidos, como caixas internas 
de ferro-macio para fornecer proteção contra campos 
magnéticos. Os Spitfire Pilot’s Watches refletem este 
capítulo da história da marca. Apresentando um design 
militar distinto, eles levam o nome do icônico avião 
britânico da época, um dos desenvolvimentos mais 
sofisticados da história da aviação. 

“Depois de lançar o Big Pilot’s Watch 43 em abril, 
agora estamos adicionando dois modelos Spitfire à 
coleção - um em uma caixa de titânio cinza fosco com 
um mostrador preto, o segundo em um estilo mais 
caloroso em bronze com um mostrador verde militar. 
Ambos apresentam o design distinto do Big Pilot com a 
impressionante coroa cônica em uma caixa ergonômica 
de 43 milímetros. No entanto, o que diferencia esses 
novos modelos de Spitfire é a sua estética militar com 
fundos de caixa fechados, inspirados nos relógios 
robustos usados na época em que o icônico Spitfire 
enfeitava os céus”, explica Christian Knoop, Diretor de 
Criação da IWC Schaffhausen.

O Big Pilot’s Watch 43 Spitfire (Ref. IW329701) 
apresenta caixa, fundo de caixa e coroa  feitos do leve e 
robusto titânio de grau 5. A cor cinza-escura fosca resulta 
de um elaborado tratamento de superfície no qual os 
componentes são primeiro polidos e depois jateados. 
O design do mostrador preto foi inspirado em relógios de 
observação históricos. Apenas os minutos e segundos 
são impressos em branco no aro externo, enquanto as 
horas aparecem menores e em uma impressão cinza 
mais discreta no aro interno. Tradicionalmente, essa 
disposição tornava mais fácil para pilotos e navegadores 
lerem os minutos e segundos com apenas um olhar 
de relance. Eles precisavam dessas informações 
para realizar tarefas como navegação astronômica 
durante voos visuais. O design distinto do relógio é 
complementado com uma pulseira de couro de bezerro 
marrom com costuras contrastantes. 

O Big Pilot’s Watch 43 Spitfire (Ref. IW329702) 
apresenta caixa e coroa feitas de bronze, bem como 
o fundo de caixa em titânio. Assim como o cobre, o 
bronze usado pela IWC também contém alumínio e 
ferro. Esta composição específica torna a liga cerca de 
50% mais dura do que o bronze padrão. Características 
adicionais incluem a biocompatibilidade excepcional 
do material e a sua capacidade de desenvolver uma 
pátina única ao longo do tempo, o que dará a cada 
relógio caráter e aparência distintos. A cor quente do 
bronze harmoniza-se com o mostrador verde militar 
e os ponteiros folheados a ouro. Os ponteiros e os 
marcadores de horas foram revestidos com um material 
luminescente para facilitar a leitura à noite. O relógio é 
equipado com uma pulseira verde de couro de búfalo 
com uma textura única.
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Os dois novos modelos de Spitfire apresentam o sistema 
EasX-CHANGE da IWC, que permite ao usuário trocar a 
pulseira de forma rápida e fácil ao toque de um botão, 
sem quaisquer ferramentas adicionais. Várias opções 
alternativas de pulseiras feitas de couro de bezerro e de 
borracha também estão disponíveis como acessórios. 

CALIBRE IWC 82100 PRECISO E CONFIÁVEL

Trabalhando dentro da caixa está o movimento calibre 
82100 fabricado pela IWC. Este movimento automático 
de última geração foi projetado com foco na máxima 
precisão e confiabilidade. Ele apresenta o sistema de 
corda eficiente desenvolvido pelo ex-diretor técnico da 
IWC Albert Pellaton durante a década de 1950, que usa os 
menores movimentos do rotor em qualquer direção para 
enrolar a mola principal. Outros componentes, como a 
roda automática ou as linguetas, são feitos de cerâmica de 
óxido de zircônio praticamente livre de desgaste. Quando 
totalmente enrolada, a mola principal mantém uma reserva 
de marcha de 60 horas. 

Ambas as versões do Big Pilot’s Watch 43 Spitfire 
estão disponíveis nas boutiques da IWC, nos parceiros 
de varejo autorizados ou online, em IWC.com.  
Os relógios são elegíveis para registro no programa  
My IWC, beneficiando-se de uma extensão de 6 anos 
para a Garantia Limitada Internacional padrão de 
2 anos.
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C A R AC T E R Í S T I C A S

Movimento mecânico – Sistema automático de corda Pellaton – Ponteiro dos segundos central com 
função de parada – Coroa rosqueada – Caixa interna de ferro-macio para proteção contra campos 
magnéticos – Vidro com proteção contra quedas bruscas na pressão atmosférica.

 

M OV I M E N TO

Calibre IWC 82100
Frequência  28,800 vph / 4 Hz
Joias  22
Reserva de marcha  60 h
Corda  Automática

 

R E LÓ G I O

Materiais  Ref. IW329701: Caixa e coroa em titânio, mostrador preto, ponteiros 
pretos, pulseira marrom de couro de jacaré

  Ref. IW329702: Caixa e coroa em bronze, mostrador verde, ponteiros 
banhados a ouro, pulseira verde de couro de búfalo

Vidro Vidro de safira, convexo, revestimento antirreflexos em ambos os lados
Resistência à água  10 bar
Diâmetro  43 mm
Altura  14.4 mm

BIG PILOT’S WATCH 43 SPITFIRE

R E F.  I W 32 97
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I WC S C H A F F H AU 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, 
engenhosos, robustos 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.

D OWN LOADS

O download de imagens do Big Pilot’s Watch 43 
Spitfire pode ser feito sem custos em  
press.iwc.com

M A I S  I N FO R M AÇÕ E S

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

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