Raleigh 1924 349 cc SV

frame#14961

engine# 14084

In the beginning of the 20th century Raleigh’s main business was in the cycle trade.
Company founder Frank Bowden was a firm believer in variable gear systems and from
the end of 1902 the Raleigh Cycle company put the Sturmey-Archer cycle hub gear on
the market. There was some motorcycle production between 1899 and 1906, but only
after the first world war some serious thought was given again to motorcycle production.
In the early twenties a 699 cc flat twin was produced; from 1922 mostly single cylinder
side valve singles were put on the market and these economical, well made machines
proved to be great sellers. This 1924 example has never been restored and is in extremely
original condition. These “oily rag” machines are getting scarcer and scarcer ( and more
and more appreciated) and they have a charm entirely of their own.

Raleigh 1924 349 cc zijklep frame#14961

motor# 14084

In het begin van de twintigste eeuw hield de Raleigh Company zich vooral bezig met
fietsenproductie. Raleigh oprichter Frank Bowden zag het gebruik van
versnellingssystemen voor fietsen als een grote uitdaging voor de toekomst: vanaf 1902
produceerde Raleigh de Sturmey-Archer versnellingsnaven voor fietsen. Rond 1912 werd
de naaf in een motorfietsuitvoering op de markt gebracht, en kort daarna werd een
“echte” versnellingsbak voor plaatsing achter het motorcarter uitgebracht, die zeer
succesvol zou blijken. In de eerste jaren van de eeuw was al wat ervaring met
motorfietsbouw opgedaan, maar pas na de eerste wereldoorlog werd de motorproductie
serieus opgevat. In eerste instantie met een 699 cc vlakke twin, vanaf 1922 vooral met
zijklep eencilinders met buitenliggend vliegwiel, die al snel populair werden. Dit
exemplaar uit 1924 is in volkomen originele, ongerestaureerde staat. Machines als deze
worden steeds zeldzamer, maar ook steeds meer gewaardeerd om hun authentieke
uitstraling. En een vette doek is alles wat je nodig hebt om hem in goede staat te houden!

