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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. In 1924 the flat twin was discontinued and  replaced by a V-
twin. Its engine was built up from two 3 HP singles on a common crankcase and was a 
good example of developing a modular engine range to economize production. Cylinders 
are set at a 60 degree angle and the machine has a roller bearing big end , mechanical oil 
pump and of course the typical Raleigh outside flywheel. The twin was discontinued after 
1927 and certainly is not a common sight these days. This Model 12 is an older 
restoration. 
 
 
 
 
 
Raleigh  ca. 1926  Model 12  798cc zijklep V-twin  frame#337  motor# 7HP 295 
 
 
 
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. In 1924 
werd de vlakke twin vervangen door een 798 cc V-twin. Deze motor was modulair 
opgebouwd, de cilinders waren die van het 3PK model op een aangepast carter. Raleigh 
maakte er een gewoonte van zoveel mogelijk onderdelen uitwisselbaar te maken, om zo 
economischer te kunnen produceren. De cilinders staan onder een hoek van 60 graden, 
het bigendlager is een rollenlager en de motor heeft een mechanische oliepomp. Let ook 
op het typische Raleigh buitenliggende vliegwiel!  De laatste machines van dit model zijn 
in 1927 geproduceerd en je ziet ze maar zelden meer, deze Raleigh twins. De aangeboden 
machine is een oudere restauratie.  
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