
Raleigh  1921  698 cc   SV flat twin    frame#825      engine# 562 
 
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. Around 1913 this 
hub gear was developed into a device that could be fitted in a motorcycle hub and soon after a 
three speed countershaft gearbox with clutch was marketed. It was fitted  in the Triumph Model H 
and became the standard for gear changing devices for many years to come. But back to the 
motorcycles: there was some motorcycle production between 1899 and 1906, but only during the 
first world war some serious thought was given again to motorcycle production. William Comery, 
Raleigh’s chief engineer and Works manager, developed a luxury machine that had many novel  
features. It had a longitudinally placed  flat twin side valve engine with outside flywheel, fully 
enclosed all-chain transmission, Brampton Biflex front forks and  leaf sprung rear frame. Between 
1917 and 1919 tests were carried out with a prototype and in November 1919 the definitive model 
was presented to the eager  public. Engine capacity was increased to 698 cc ( the prototype had 
654 cc) and the gearbox housing was now an integral part of the frame. Another interesting 
feature of this Raleigh is  that it has  twin springs to each valve to ensure efficient cam profile 
following.  The flat twin was  a very expensive machine to manufacture though, and after a few 
years the company decided that they really would have to start building cheaper motorcycles if 
they wanted to stay in business. In 1923 production  of the flat twin ceased. 
This particular machine has spent most of its life in South Africa and is what one might call a 
stunning restoration. A very beautiful and unusual motorcycle indeed! 
 
 
 
Raleigh  1921  698 cc   zijklep vlakke twin  frame#825      motor# 562 
 
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 begin 1915 in de nieuw uitgebrachte  Triumph  model H werd 
ingebouwd en zeer succesvol zou blijken. In de eerste jaren van de eeuw  was al wat ervaring 
met motorfietsbouw opgedaan, maar pas gedurende de eerste wereldoorlog werd weer serieus  
nagedacht over motorfietsproductie. William Comery, hoofd van de ontwerpafdeling en tevens 
fabrieksdirecteur, zette zich aan de tekentafel en broedde een zeer vooruitstrevend ontwerp uit. 
Er werd een prototype ontwikkeld en gebouwd, maar pas na afloop van de vijandelijkheden kon 
het nieuwe model op de markt gebracht worden. Comery had zijn werk goed gedaan: de nieuwe 
Raleigh was een  luxueuze machine met veel doordachte details. Het motorblok was een 698 cc 
metende vlakke twin, in de lengterichting ingebouwd en met buitenliggend vliegwiel. Het 
versnellingsbakhuis was een integraal onderdeel van het frame; het binnenwerk van de bak was 
uiteraard Sturmey-Archer. Voorvork was een Brampton Biflex en het achterframe was geveerd 
d.m.v. bladveren. Primaire en secundaire aandrijving gebeurde met kettingen die volledig 
ingesloten waren. 
Een ander opmerkelijk detail was dat elke klep was voorzien van twee veren om een maximaal 
contact met het nokprofiel te krijgen en het “dichthameren”van de klep te voorkomen. 
Uiteraard was deze machine erg duur om te fabriceren en na enkele jaren bleek dat slechts 
weinig klanten zich de hoge prijs van de twin  konden veroorloven. Raleigh was gedwongen zich 
op goedkopere marktsegmenten te richten en in 1923 werd de productie van de luxe twin 
gestaakt. 
Deze motorfiets heeft vrijwel zijn hele leven in Zuid Afrika doorgebracht en is werkelijk fantastisch 
mooi gerestaureerd, de foto’s spreken voor zich. Er is een Nederlands kenteken  bij de machine. 
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