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Természetesen szó nincs valódi mocsárjárásról, 
bár az angol Rocket Bobs motorja nemcsak nevé-
ben, hanem a fényezésében is erre utal.
A műhely Swamp Water-ja a Zodiac által alapított 
és szponzorált díj egyik győztese lett Veronában. 
Európa egyik legrangosabb bajnokságán meg-
nyerni a szerényen csak King of Verona, azaz 
Verona királyának nevezett díjat... Nos, nem kis-
pályás eredmény.

Verona (másik) királya

Ki a mocsárból!
A történet persze jóval előbb kezdetét vette. Első lépésként Pete 

Pearson, a Rocket Bobs műhely vezetője vett egy 1978-as, négy-
sebességes Harley-Davidson-ból származó vázat, és kialakította a 
koncepcióhoz szükséges, előzetesen megtervezett vonalvezetést. 

Sok meló volt a vázzal. A használhatóság érdekében például a tank 
alig 4,25 literes űrtartalma kiegészítést kapott az alatta kialakított, 
vastagabb vázcsővel. Így már összesen 5,75 literre módosult a kapa-
citás, ami akár 100, azaz száz km megtételét is lehetővé teszi!  A 
benzincsap magából a vázból nyúlik ki.
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Az ülés alatti részhez bekerült egy krosszmotorról kölcsönzött 
központi rugóstag, és egy speciálisan átalakított JMC alu lengővilla 
csatlakozik hozzá. Utóbbi egyedisége elsősorban abban csúcsosodik 
ki, hogy funkciójában kettős szerepet kapott: a lengés melletti dolga 
nem más, mint az olajtartály szerepének ellátása! 2,5 liter olaj befo-
gadására alkalmas. 

Az összhatást kissé – ám nem terhesen – old school kinézet jellem-
zi, persze nem a szó pontos custom értelmében, hanem csak úgy, 
bizonyos részleteknek köszönhetően. Erre utal a ’78-as váz, a shovel 
blokk, a nyitott primer, a mikro tank, a bicikli banán ülés meg a 
furcsa kormány. 

Ugyanakkor ott a másik oldal, a modernizmus. Vagyis a krómozott 
váz, a mart alu primertárcsák és a szintén alu lengővilla. 

Önmagában a két kerék is jellemzi ezt a kérdést, hiszen az első 
maga a múlt, hátul pedig a modernizmus uralkodik, az egész komp-
lex hátsó traktussal egyetemben.

Amúgy a „swamp water” kifejezéssel a kinti szlengben azt a koktélt 
illetik, amit a mulatság tetőfokán az elvetemültebb szórakozóhelye-
ken úgy készítenek el, hogy belepréselnek a shakerbe egy-egy dara-
bot az összes gyümölcsből, ami az adott pillanatban megtalálható a 
bárban, majd tetszőlegesen kiválasztott alkohollal turbózzák fel azt. 
Talán ez lehet a magyarázata az old school és a modern alkatrészek 
ily gazdag kavalkádjának.

Ami nem látszik: a shovel blokk fel van fúrva 1600 cm3-re, és 
olyan kompressziót hoztak össze a hengerfejjel, hogy muszáj volt a 
dekompresszorok beépítése. Sárvédő nincs – ez kérem egy abszolút 
showbike –, de a rugózás kellemes… elöl és hátul egyaránt.

Pete Pearson műve megérdemelten vitte el a Zodiac által alapított 
és szponzorált díjat. És – nem mellékesen – ez a motor lett Olaszor-
szágban a bajnoki kategória győztese is.

Fotó: Horst Rösler
Szöveg: Ntk

MOTOR BEMUTATÓ

A váz krómozása szokatlan egy 
ilyen szintű motoron. Itt bevált
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Motor neve: Swamp Water

Típus: H-D FXS

Évjárat: 1978 FXS

Építő: Pete Pearson   

Tulajdonos: Lisa Pearson                         

Blokk: Harley-Davidson Shovel

Hengerűrtartalom: 1600 cm3 

Felújítva, építve: Rocket Bobs

Évjárat: 1978

Dugattyúk: Keith Black

Hengerfej: Rocket Bobs

Váltóház: OEM, átalakítva Rocket Bobs

Berúgókar: S&S

Vezérműtengely: Andrews

Szelepemelők: Hydraulic Evo

Rudak: Jims

Gyújtás: Morris Dual Magnetos

Olajpumpa: S&S

Karburátor: S&S Super E

Légszűrő: LC Fabrications Mini Ham Can

Kipufogó: Rocket Bobs, rozsdamentes 2 a 2-be

Váltó: Baker, 2018

Primer hajtás: Tech Cycle / Rocket Bobs 

Kuplung: Barnett

Szekunder hajtás: Lánc

Váz: Egyedi, Rocket Bobs, 2017

Villaszög: 28,33 fok

Első villa: 39” Showa

Lengővilla: JMC alumínium, módosítva
(ez az olajtartály)

Hátsó rugózás: Nitron cross rugó

Első kerék: 21 x 3,5”

Első gumi: 90/90-21 

Hátsó kerék: 17 x 6,0”, Marchesini Mag 

Hátsó gumi: 160/70 x 17 

Hátsó fék: K-Tech

Első fék: Performance Machine

Tank: Rocket Bobs egyedi tank + üzemanyag 
van a vázban is

Olajtank: Rocket Bobs, lengővillába építve

Sárvédők: Rocket Bobs – ezzel aztán sok 
dolguk volt! 

Kezelőszervek: Rocket Bobs

Kormány: Rocket Bobs

Ülés: Rocket Bobs

Kapcsolók: Beringer

Markolatok: Biltwell

Lábtartók: Rocket Bobs

Első lámpa: Rocket Bobs

Fényezés: Art Slade (Oxford, Anglia) 
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Verona (másik) királya

Ki a mocsárból!

Érdekes, hogy amíg Pete-ék a tank űrtartalmával rendesen 
szórakoztak, addig az ülés használhatósága valszeg fel 
sem merült bennük. Az eredmény maximum a fakírok szá-
mára teszi alkalmassá közlekedést

A pöttöm tank alig ad lehetőséget a fényezéshez szükséges 
felülethez, ám mégis megjelenik rajta a lényeg. Ami nem 
más, mint a névadó kép


