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A L’Epée 1839 apresentou em fevereiro 
o modelo Grenade, um relógio de mesa 
produzido em séria limitada que trans-
forma em arte o design de um objeto 
de guerra, a granada de fragmentação 
americana MKII   

Por: Carlos E. Barretti
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Em uma incrível coincidência para estes 
tristes tempos de guerra, a L’Epée 1839 
apresentou no final de fevereiro um objeto 
que nos remete aos combates de campo. 
O modelo Grenade é um relógio de mesa 
inovador, com o formato da histórica grana-
da MKII, arma de mão antipessoal do tipo 
fragmentação, introduzida pelas forças arma-
das dos Estados Unidos em 1918. 

Os mestres relojoeiros da L'Epée tiveram 
muito cuidado para criar um dispositivo que 
não apenas informasse as horas com precisão 
e consistência, mas que também chamasse 
imediatamente a atenção e desper tasse a 
curiosidade de quem o visse. Assim, o design 
de um objeto criado para matar serviu de 
inspiração para outro objeto criado para ser 
admirado e informar a passagem do tempo 
de forma ar tística. O modelo será produzido 
em série limitada a 99 peças para cada uma 
das nove opções disponíveis de cor.

Quando alguém menciona a palavra granada, 
o que imediatamente vem à cabeça da grande 
maioria das pessoas é a histórica granada de 
fabricação americana MKII, que permaneceu 
em uso por um longo período de tempo, 
entre 1918 e 1960, e tornou-se a imagem 
icônica desse tipo de arma, bem como um 
símbolo da guerra. A mor tífera peça, que 
nos faz lembrar de um abacaxi e por essa 
razão também é conhecida como pineapple 
grenade, possui um fusível M6A4C e usa um 
pino que, ao ser puxado, ativa o explosivo. 
Quando o pino é retirado, uma alavanca em 
sua lateral garante que a explosão não acon-
teça imediatamente, permanecendo iner te 
enquanto ela estiver pressionada contra o 
corpo da granada. Ao arremessar o objeto, o 
sistema se ativa e depois de alguns segundos 
explode, jogando pedaços mor tais de ferro 
quente em todas as direções. 
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Versão original de 1913

O L’Epée Grenade também possui um pino 
que, ao ser puxado, permite o ajuste das 
horas e minutos e possibilita que seja dada 
corda ao movimento de arquitetura ver tical 
multinível L'Épée 1839, projetado e fabr i-
cado internamente . Com um total de 255 
par tes, 11 rubis, sistema de proteção contra 
choques Incabloc e frequência de 18.000 al-
ternâncias por hora (2,5 Hz), o relógio pro-
porciona uma autonomia de cerca de oito 
dias. 

O trem de engrenagens está montado no 
centro da peça, logo atrás do balanço e do 
escape em posição ver tical em destaque e 
bem visíveis pelo visor frontal. Na base do 
relógio, na posição horizontal está o grande 
tambor de corda que, quando totalmente 
enrolado, proporciona mais de uma semana 
de funcionamento ininterrupto.

As horas e os minutos são exibidos em dois 
discos de alumínio de cor preta que giram 
diretamente sobre o coração pulsante do 
relógio. Um pequeno ponteiro com o de-
sign de uma outra granada — esta de fabri-
cação alemã e apresentada em 1915 — indica 
as horas e os minutos enquanto os discos 
giram lentamente. 

A peça tem 120,5 mm de altura, 77,6 mm 
de largura, 66,6 mm de profundidade e pesa 
620 gramas, o mesmo que uma granada MKII 
real, que pesava entre 600 e 630 gramas. 
Os materiais utilizados para a construção 
do mecanismo e do corpo do relógio são 
aço inoxidável, vidro, latão banhado a pa-
ládio, aço inoxidável e alumínio e diversos 
acabamentos polidos, acetinados escovados 
e jateados, variando de acordo com cada 
par te.
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L’EPÉE GRENADE   

RELÓGIO

Modelo: Grenade 
Referências: 74.6012/104: 50 Shades of Grey, 74.6012/204: Black Raven, 74.6012/304: 
Emerald Glade, 74.6012/404: Deep Blue, 74.6012/504: Purple Rain, 74.6012/604: 
Red October, 74.6012/704: Pink Coral Reef, 74.6012/804: Green Forest Dawn e 
74.6012/904: Wild Blue Yonder
Material da caixa: alumínio, aço inoxidável e vidro
Dimensões: 120,5 mm de altura, 77,6 mm de largura e 66,6 mm de profundidade 
Peso: 620 gramas

MOVIMENTO

Calibre: L'Épée 1839 
Reserva de corda: aproximadamente 8 dias 
Funções: indicação de horas e minutos 
Número de componentes: 255
Número de rubis: 11
 

O Grenade é uma edição limitada a 99 peças 
para cada uma das cores disponíveis, e até os 
nomes dessas cores são exóticos e diver ti-
dos: 50 Shades of Grey (50 Tons de Cinza), 
Pink Coral Reef (Recife de Coral Rosa), 
Deep Blue (Azul Profundo), Wild Blue Yon-
der (Além do Azul Selvagem), Emerald Glade 
(Clareira Esmeralda), Green Forest Dawn 
(Amanhecer da Floresta Verde), Red Octo-
ber (Outubro Vermelho), Purple Rain (Chuva 
Roxa) e Black Raven (Corvo Negro).

L’EPÉE GRENADE

Preço sugerido: Não informado pela empre-
sa até o fechamento desta matéria

www.lepee1839.ch


