
 

 ترتقي بفن   لوكولتر -جيجر
 اإلتقان الميكانيكي في ساعة

 ماستر غراند تراديسيون ربيتيسيون مينوت بيربيتوال
 

لوكولرت رائدة يف جمال صناعة الساعات املعقَّدة بفضل ما يقارب مئيت عام من اخلربة الفريدة، ال سّيما  -تُعترب دار جيجر
لدار العريقة الواقعة ومسّواا. ويف الواقع، تتمّيز ا جالالا يف صناعة الساعات الرنّانة اليت تُعد إحدى أكثر املهارات امليكانيكية 

كاليرب لساعات رنّانة يف جمموعاهتا   -حركة  200بكوهنا املصنع الوحيد يف العامل الذي ميتلك أكثر من " سانتييهيف "لو 
 التارخيية واحلديثة.

 "توالماسرت غراند تراديسيون جريوتوربيون وستمنسرت بريبي"، وبعد النجاح الذي القته ساعة 2019يف شهر أيار / مايو 
 لوكولرت ساعة تستحضر مرّة أخرى مستويات جديدة من التمّيز -أطلقت جيجر يف املعرض الدويل للساعات الفاخرة،

 إىل إتقاهنا للساعات الرنّانة.

امليزات املثالية لرنّة  بنظام صنوج مبتكر يعيد إحياء "ساعة ماسرت غراند تراديسيون ربيتيسيون مينوت بريبيتوال"تتمّيز 
 ساعات اجليب القدمية، باإلضافة إىل تصميم قفص متطّور يعطيها طابعاا حديثاا وعابراا للزمن.

 

 لوكولتر -من جيجر "ماستر غراند تراديسيون ربيتيسيون مينوت بيربيتوال"الميزات الرئيسية لساعة 

  اء وقّوة رنّة ساعات اجليب القدميةيعيد نسخ ثر جديد نظام صنوج 
  تصميم قفص متطّور يعيد حتديد الطابع احلديث والعابر للزمن لساعات ماسرت غراند

 تراديسيون
 تركيز أكرب على جتربة العميل مع نظام التعبئة األوتوماتيكية وعرض حدسي للتقومي الدائم 

 

 رن ة جديدة

حني حصلت  1895لوكولرت على االبتكار يف جمال الساعات الرنّانة منذ عام  -ارتكزت اخلربة امليكانيكية لدى جيجر
لوكولرت إبداعها  -الشركة على براءة اخرتاع ألّول جهاز صامت ُمنظِّم للدقات. ويف القرن الواحد والعشرين، وّجهت جيجر

 يف جمال الساعات الرنّانة حنو إنتاج الرنّة األكثر توفرياا للطاقة واحلجم.

الرنّات لدى ذات  الساعاتاجليل القادم من االبتكار يف جمال  "ماسرت غراند تراديسيون ربيتيسيون مينوت"ساعة  متّثل
 حني يف -القّوة واجلمال  -، بني أهم قيمتني لنوعية الرنّة األوتوماتيكية 950كاليرب   - الدار العريقة، وجتمع حركتها

ى اعتبار أنّه من ل أفضل صانعي الساعات يف التاريخ يف اجلمع بني امليزتني علاعُتقد سابقاا أهّنما غري متوافقتني، فقد فش
 على حساب األخرى فقط. االرتقاء بإحدامهااملمكن 



 

 لوكولرت هذه الرنّة املثالية من خالل إنشاء ضبط جديد بالكامل للصنوج -وقد أجنز فريق البحث واالبتكار لدى جيجر
االرتفاع  إدماجخالل  القواعد من "ماسرت غراند تراديسيون ربيتيسيون مينوت بريبيتوال"ال مثيل له. تكسر صنوج ساعة 

 يتجهو واملساحة بشكل غري مسبوق، بدالا من أن تكون مسّطحة يف حلزونات متداخلة مثل معظم صنوج مكّرر الدقائق. 
ل التقّوس دورة واحدة شبه كاملة قبصنجان ملتحمان سوياا عند قاعدهتما حنو نفس االجتاه حول حميط احلركة ليقوما ب

حبّدة حنو األعلى وعبور ارتفاع احلركة بأكمله. مث ينفصالن ويتخذان شكل نصف القوس حول اجلهة األخرى للحركة 
 ويتوقّفان قبل أن يلتقيا من جديد.

 950كاليرب   يضاعف -أي الصنوج  -من خالل تكبري املساحة اليت يشغلها العنصر الذي ينتج الذبذبات الصوتية 
قدرته على نقل الصوت. وتزداد هذه القدرة أيضاا بفضل اقرتاب الصنوج من قسم أكرب من قفص الساعة، وفقاا للمبادئ 

الرنّان )عندما يتم وضع ب مباشرة على صلةالصوتية اليت تقودنا بشكل عفوي إىل مكان وضع مصدر صويت ضعيف نسبياا 
 وت على سبيل املثال(.مشّغل موسيقى يف طبق زجاجي لتضخيم الص

نجنيق املتحرّكة مثل الصنوج ذات املقطع املربّع ومطارق امل -لوكولرت  -وتضمن االبتكارات يف جمال الرنّات اليت متّيز جيجر
صميم اهلندسي ذات التالصفات الصوتية  مُتهد هذهدق الصنوج بأكرب تأثري ممكن وأقل تشويش من ارتداد املطرقة.  -

 ."ماسرت غراند تراديسيون ربيتيسيون مينوت بريبيتوال" ممّيز لساعةلرنّة  الدقيق

يتبع الصنج ذو النغمة املنخفضة مساراا حلزونياا من عقبه إىل رأسه. وبالرغم من عدم انتظام شكله، يتيح له تدفّقه أحادي 
 ضة.على النغمات املنخفوالتوازن  باالمتالءاالجتاه االهتزاز بشكل يصدر األصداء املتناغمة، ما يضفي طابعاا 

أّما الصنج ذو النغمة املرتفعة، فيغرّي االجتاه وينطوي على نفسه بفعالية مثل أسنان الشوكة الرنّانة. ويشّدد هذا الضبط 
 .قةللنغمات عالية الطبعلى االهتزاز األساسي للصنج فينتج نغمة أنقى تضفي الوضوح واللمعان املمّيزين 

اعات الرنّانة، لوكولرت يف جمال الس -يعطي هذا اجلمع اجلديد بني حجم الرنّة والنوعية الصوتية مكانة جديدة لدار جيجر
 ."والماسرت غراند تراديسيون ربيتيسيون مينوت بريبيت"مدعومة بالكامل مبيزات أخرى ترّكز على العميل يف ساعة 

 

 راحة مقتني الساعةالتركيز على 

الراحة  حيث تُتيح الساعة، إدراجها يفميكن  اليت ات الدائمة من أكثر التعقيدات امليكانيكية عملية وفائدةتُعد التقومي
اليومية للمرتدي بفضل قدرهتا على عرض املعلومات الزمنية الصحيحة، آخذة باالعتبار طول األشهر الذي خيتلف من 

ب عمليات ضبط قليلة مما يتطل التعبئة األوتوماتيكيةعند مجعها بنظام وال سّيما  حىت يف السنة الكبيسة، شهر إىل آخر،
  جداا، إذا ما مت ارتداؤها بانتظام.

 التقوميات الدائمة ذات األسلوب التقليدي يدوياا، إذ تتطّلب التعقيدة الساعاتية الفاخرة عادةا ظهورحركات غالباا ما تعّبأ 
عض احلاالت أّمل فيها. وتُعترب مكّررات الدقائق األوتوماتيكية أكثر ندرة، باستثناء باحلركة الدقيقة بالكامل ملتعة النظر والت

 لوكولرت. -من جيجر "راندي فو آيفي مينيت ريبيرت"وساعة  "ماسرت ألرتا ثني مينيت ريبيرت فالينغ توربيون"مثل ساعة 



 

داخل احلركة، بني آلييت التقومي الدائم ومكّرر الدقائق،  950 كاليرب  -للحركة  ئ كتلة التعبئة األوتوماتيكية )الروتور(ختتب
ون مينوت ماسرت غراند تراديسيون ربيتيسي"خلفية الساعة. وتزوَّد بالتايل ساعة  من خاللمن أجل رؤية اآللية بالكامل 

 زخرفةانياا أو أو ساتبالطاقة باستمرار دون ضرورة إخفاء أي عنصر ذي أداء ختامي فاخر، سواء كان مشطوباا  "بريبيتوال
 "كوت دو جنيف" أو أي تشكيلة من هذه األداءات اخلتامية.

ذة على اليت تظهر يف ناف بالغة الوضوحهناك ميزة أخرى للساعة تضع حاجات املرتدي قبل كل شيء: مساحة األمان 
صباحاا،  1ليالا وموقع الساعة  10امليناء بالقرب من حمور عقريب الساعات والدقائق. يظهر هذا املؤشر بني موقع الساعة 

وهي الفرتة اليت ينصح بعدم ضبط الوقت أو التقومي خالهلا بسبب احتمال الضغط على احلركة أو حىت إتالفها. يزيل هذا 
 التذكري العبء عن املرتدي كي ال حيتاج إىل تذّكر مىت ميكن ضبط مؤشرات الوقت والتقومي.

 إىل حد كبري الساعة حجموهي ميزات تزيد من  -عددة ونظام التعبئة األوتوماتيكية وبالرغم من التعقيدات الساعاتية املت
 13.72مم وارتفاعها  43إذ يبلغ قطرها  ُمدجمٌة للغاية "ماسرت غراند تراديسيون ربيتيسيون مينوت بريبيتوال"فساعة  -

 مم.

 

 التصميم ارتقاء

الضوء على  لوكولرت، مسّلطةا  -لطاملا كانت جمموعة ماسرت غراند تراديسيون منصة لصناعة الساعات الفاخرة لدى جيجر
ون مينوت ماسرت غراند تراديسيون ربيتيسي"التصميم الكالسيكي من أجل الرتكيز على اآلليات املعقَّدة. ويف ساعة 

ني القّوة ضبط التوازن بني الرباعة التقنية واملواصفات اجلمالية للحصول على توازن ب لوكولرت -، تعيد جيجر"بريبيتوال
 واجلمال.

ماسرت غراند تراديسيون "جزءاا ذي أداء ختامي منَجز باليد لساعة  80مت تصميم قفص جديد حيتوي على أكثر من 
ري من أجل راحٍة اعي هندسة خطوط املعصم البشجلانب التصميم الذي ير . ومت إيالء اهتمام "ربيتيسيون مينوت بريبيتوال

مكّرر الدقائق  عيلالقطعة املنزلقة اليت تقوم بتف، من الطوق احملّدب جّداا والزوايا املشطوفة الواسعة على العروات إىل مثالية
دجمة بسالسة وانسيابيةاملقطوع 

ُ
 .امل

ام اخلارجية للساعة. التنفيذ على األقس النفث الرملي صعبة بطريقةوتتناوب األجزاء املصقولة أو الساتانية أو بأداء ختامي 
يسبب السطح كثري الثغرات جلزء خاضع للسفع الرملي التقاط الزيوت بسهولة من أدىن احتكاك مع بشرة اإلنسان، تاركاا 

 -عالمة قد تُعترب بشعة )ولكن ميكن إزالتها بسهولة(. يف مشاغل احلَِرف اليدوية النادرة واألداءات اخلتامية، طّورت جيجر
 الرملي يقاوم انتقال الزيوت هذا. بطريقة النفثأداء ختامي  تطبيقلوكولرت تقنية 

امليناء: أحدمها باللون  ونل بنسختني خمتلفتني من حيث "ماسرت غراند تراديسيون ربيتيسيون مينوت بريبيتوال"ُتطرح ساعة 
ضفري "غيوشيه" لون األزرق العميق الشّفاف بتالفّضي احلُبييب وبأسلوب كالسيكي جديد، واآلخر مطلي مبادة املينا بال

 ينتج يدوياا يف مشاغل احِلَرف اليدوية النادرة.



 

، مث مت من الزمان نعمرها قر تضفري مت يف بادئ األمر تزيني ميناء مصنوع من الذهب األبيض بالتضفري على حمرّكات 
ومي الدائم للنقش. مث مت تلحيم عّدادات التقتكرير كل عملية تضفري عّدة مرّات من أجل احلصول على العمق الصحيح 

بالليزر بدقة على امليناء، قبل ملء املساحات الباقية باملينا الشّفاف يف عملية أخرى متعّددة املراحل. مث يتم صقل املينا 
 ما يعطي اللمعان الكريستايل للون األزرق على امليناء النهائي الذي يتغرّي حسب الضوء والزاوية.

سنة من اخلربة يف جمال  149لوكولرت مثرة  -من جيجر "ماسرت غراند تراديسيون ربيتيسيون مينوت بريبيتوال"عة تُعد سا
الساعات الرنّانة، باإلضافة إىل تراث ال نظري له يف االبتكار امليكانيكي وأعلى مستويات الفنون الزخرفية املصّغرة. ومن 

ات إىل بعد جديد يف ع" التزامها بدفع حدود صناعة الساسانتييهخالل حتفتها األخرية، تعيد الدار العريقة الواقعة يف "لو 
 القرن الواحد والعشرين.

 

 ماستر غراند تراديسيون ربيتيسيون مينوت بيربيتوال  
 مم 43القطر: 

 مم 13.72السماكة: 
 أوتوماتيكية - 950 كاليرب  حركة الساعة:

 القفص: ذهب أبيض
 بار 5مقاومة تسرب املاء: 

 الدائم )اليوم، التاريخ، الشهر، أطوار القمر، السنة(الوظائف: الساعات/الدقائق، مكرر الدقائق، التقومي 
 ساعة 38احتياطي الطاقة: 

 امليناء: مادة املينا باللون األزرق بتضفري "غيوشيه" / ُحبييب باللون الفّضي
 اخللفية: مفتوحة
 Q52334E1، Q5233420الرقم املرجعي: 

 إصدار حمدود مطروح بثالثني قطعة
 
 
 

 لوكولتر -جيجر
لوكولرت، منذ تأسيسها، الدقة إىل شكل فين حبد ذاته وأقامت توازناا بني احلرفية والفن بفضل التطور واجلودة اجلمالية.  -حّولت دار جيجر

، يبتكر احلرفيون جمموعات لطاملا تصّدرت صناعة 1833ومتاشياا مع الروح االبتكارية اليت أطلقها مؤسس املصنع أنطوان لوكولرت يف العام 
لى لوكولرت بوالريس، راندي فو وأمتوس، تلك إصدارات جتّسد تراثاا غنياا شّيدته الدار العريقة ع -ساعات الراقية: ريفريسو، ماسرت، جيجرال

 مدى القرون ليمّثل مصدراا دائماا لإلهلام لتجاوز احلدود القائمة وابتكار ساعات فريدة من نوعها.
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