
Kombinationen gammalt stuk och ny teknik är
kanske det mest vinnande konceptet som finns i
customvärlden. Den här S&S-knölen är en tolk-
ning av Martin Becker på MB Cycles i tyska
Heidelberg, som bland annat har en seger i 
2016 års Biker Build-Off på meritlistan. 
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L
äckra bilder? Det kan bero på
att Martin Becker har en
egen fotograf som också är
hans sambo. För drygt ett år
sedan träffade han en söt
amerikansk tjej från New
York på en hojträff i Baden-

Baden. De blev ett par, Melissa Radema-
cher visade sig vara en skicklig och
entusiastisk fotograf med stor kärlek till
ombyggda motorcyklar, så ända sedan
dess är det hon som sköter all reklam och
marknadsföring på MB Cycles. Martin
snackar helst tyska så det är även Melissa
som har berättat hans historia för oss på
MCM.
— Visste du att när Martin var liten

snodde han framgaffeln på sin mammas
cykel för att svetsa ihop med sin egen för
att bygga sin första långgaffel? När han
var 13 fick han sin första moped, och ex-
perimenterade med att köra den på
terpentin och alla möjliga andra
brännbara vätskor. 

När Martin blev lite äldre gick
han igenom en lite flummig period
som backpacker i Nepal, Burma,

Thailand och framför allt Indien där han
körde och meckade en och annan Royal
Enfield. Han importerade två Enfields till
Tyskland för att sälja med vinst och sakta
men säkert började han tjäna pengar på
motorcyklar. 2007 tog han nästa logiska
steg och startade han sin egen hojfirma,
men från början handlade det mest om
trimning och ombyggnad av japanska

sporthojar. Via caféracers med retrostuk
gled han mer och mer över till ameri-
kanska V-twins, men än idag kan det
komma ett bygge från MB Cycles baserat
på till exempel Yamaha, Suzuki eller
BMW. Martins livsfilosofi är att man alltid
ska ha ett öppet sinne inför allting här i
livet. 

2016 fick Martin Becker sin hittills
viktigaste stund i strålkastarljuset. Han

hade fått chansen att ställa upp i tid-
ningen Custombikes årliga Biker Build-
Off på branschmässan i Bad Salzuflen, och
motståndaren var ingen mindre än
franska EMD. Just det, Esteves Motor-
cycle Design, mest kända för sina skit-
läckra aluminiumkåpor som vi berättar
om på Parts-sidorna så fort vi får chansen.
Men Martin skruvade ihop ett bygge kal-
lat Murder One inför publiken och lycka-
des därmed tvåla till fransoserna. I
branschen är han känd som en byggare
som har en ovanligt rå och omisskännlig
stil vare sig han smider ihop caféracers,
bobbers, choppers eller typiskt tyska
”highnecks”. Martin använder sällan pos-
torderprylar från customfirmorna utan
går hellre sina egna vägar. 

Den här knölen är ett bra exempel.
Det dök upp en viss Jürgen Potocnik på
firman och ville beställa ett bygge. Jürgen
var en framgångsrik affärsman som vid 50
års ålder inte hade suttit på en motorcykel
på flera decennier, men nu hade han fått
möjlighet att gå ner lite i arbetstid och
ville bli återfallsknutte, berättar Melissa.
— När det gällde utseendet var han inne
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på det japanska stuket och ville ha något i
stil med Shinya Kimuras byggen. Men det
skulle vara en hoj som gick att köra varje
dag utan några otrevliga överrask-
ningar, att hålla på och kicka och
skruva var han inte intresserad av. 

Martin valde att basera bygget
på en original panhead-ram för att
slippa mer krångel än nödvändigt
med den tyska byråkratin. Med en
W&W replika-springer, 2 tum kortare
än original, samt ett par fälgar från en
modern H-D Rocker skodda med
klassiska Firestones med zig-zag-
mönster var det rullande chassiet
klart. 
Det är många som tycker att knuck-

lehead (1936-47) är H-D:s vackraste
motor, men originalet kostar lite väl myc-
ket och fungerar inte optimalt. Martin
valde betydligt mer power och modern

tillförlitlighet med en S&S-knöl modell
KN på 93 kubiktum (1524 cc), helt rätt för
betongvägar med fri fart. Lådan är en 5-

växlad RevTech och kicken fimpades ge-
nast, här är det bara elstart som gäller. En
2 tums BDL-belt fixar kraftöverföringen. 

Tanken kommer från en gammal
NSU och är rejält modifierad. Som sagt,
inte mycket postorder här, oljetanken

från Moon är ett av de få undantagen
men den sitter ju som en smäck. Det
rejsiga avgassystemet har Martin
smitt ihop själv och egentligen borde
stilen inte alls passa in, ändå gör den
det. Det är uppenbart att detta är en
kille med blick för vad som funkar.
Det gällde även lacken – kunden ville
ha något flashigt och färgglatt men
Martin lyckades övertala honom, be-
rättar informationschefen Melissa. 
— Martin såg framför sig en mono-

krom cykel och så fick det bli. 
Kollar man in MB Cycles hemsida

så finns det bilder på massor av Mar-
tins tvåhjuliga konstverk. Men den

här moderna klassikern är den finaste. Var
och en får väl ha sin åsikt, men så är det
bara! l
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»Det är många som tycker att knucklehead är H-D:s vackraste motor,
men originalet kostar lite väl mycket och fungerar inte optimalt«


