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Consuela väger in på under 135 kilo, smått fantastiskt med tanke på vad en Evo-drivlina väger.

minimalistisk lättvikare
Med en i Harley-sammanhang smått ofattbar vikt på under 135 kilo och en
markfrigång på 23 centimeter bjuder Bryan Schimkes Consuela på prestanda
och köregenskaper i särklass. Den är något av en förvuxen BMX-cykel.
Text: Stephen Berner Bearbetning: Mats Lövgren Foto: Felicia Morgan & Henry Aparico
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Beltdriven är ett måste när växellådan placeras 1,75 tum högre och 2 tum längre
fram än vad som är brukligt.

Fotpinnar och fotreglage är specialtillverkade just för Consuela.

Framgaffeln utmärker sig med fjädrarna på utsidan.

Minimalismen och funktionalismen går igen hos luftrenaren – ett filter, inte mer.
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Liksom de BMX-hojar som inspirerat till bygget av Consuela saknar hojen stöd, så man får snällt ställa ifrån sig den mot en vägg, när man kört färdigt.

I

nspiration kan komma
från olika håll. Vissa
hittar det i sitt förflutna, sina intressen, eller
tar en ordentlig titt på
världen runt omkring
dem efter blixten som
tänder elden och driver
dem framåt. Efter en
noggrann titt på den här fantastiska,
ovanliga maskinen, är det uppenbart
att Bryan Schimke, ensam ägare till
TPJ Custom i Lodi, Kalifornien, inte har
saknat inspiration. Han vet precis vad
han vill och, än viktigare, han har de
nödvändiga färdigheterna som krävs
för att förverkliga visionen.
Efter ett ryggbrott
Bryan blev djupt involverad i den tvåhjuliga världen tidigt i livet, när han var 18
och återhämtade sig från ett ryggbrott,
resultatet av en snowboard-olycka. Eftersom han var en nyfiken typ i sina yngre
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dagar, plockade Bryan isär allt han
kunde få tag i och lärde sig hur prylarna
fungerade och hur bitarna passade ihop.
När han drar sig till minnes hur han
hamnade här, förklarar Bryan att han
har byggt hojar i runt åtta år och jobbar
helt och hållet med TPJ under de senaste
fyra. Eftersom han bor nära bergen vid
Lake Tahoe, har Bryan tillgång till en hel
del riktigt fina vägar och det påverkar
hur han ser på prestanda och vägegenskaper. TBJ-byggda maskiner ska inte
bara leverera bra prestanda, de måste
också ha bra väghållning.
Liten älskling till maskin
Consuela, den lilla älskling till maskin du ser framför dig, är som Bryan
uttrycker det ”den perfekta hojen”.
Med en vikt på under 135 kilo och en
markfrigång på 23 centimeter, känner
den här maskinen få begränsningar,
ungefär som de cyklar i BMX-stil som
influerat stilen, designen och tillverk-

ningen. Byggtiden för den här maskinen var sex korta månader bestående
av långa 16-18-timmarsdagar i verkstan.
En visning på 2009 års Artistry in
Iron-showen utgjorde Consuelas debut
inför publik. Men det var 2010 års AMDshow, som hålls årligen i Sturgis, som
var hennes första verkliga avtäckning.
Bryan hade blivit inbjuden att delta i den
prestigefyllda showen och han ville visa
upp det bästa han kunde åstadkomma.
Drivpaketet och fälgbanorna
På det stora hela är de enda ”butiksköpta” delarna som Consuela består
av, drivpaketet och Excel-fälgbanorna
– nästan alla andra bitar har tillverkats eller modifierats av TPJ. På frågan
varför han satsade på en standard Evomotor, i denna upplysta tidsålder av
kubikstinna Twincam-motorer, svarar
Bryan, ”i en hoj som väger under 135
kilo är en standard-Evo en fin motor
som levererar gått om kraft”. Växel-
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Bryan tycker
att superlätta
Consuela är
som en dröm
att köra.

”Hojen är en
adrenalinkick att
köra och har vägegenskaper som
en dröm.”
Bryan tycker att kraften från Evo-motorn räcker gott, eftersom Consuela inte ens väger 135 kilo.

Hjulen är uppbyggda av Excel-fälgbanor och modifierade Honda-nav.

lådan är en femväxlad Revtech direkt
ur lådan, som istället för att hamna på
sin normala plats, förflyttats 1,75 tum
uppåt och 2 tum framåt.
Skötte ekringen själv
Hojen rullar på ett par Metzeler-däck,
100 millimeter fram och 110 bak, sittande på ett par Excel-fälgbanor. De här
konstellationerna har hand-ekrats till
ett par rejält modifierade Honda 450nav. Bryan skötte ekringsjobbet själv.
Hans gode vän, granne och ibland även
samarbetspartner, Satya Kraus på Kraus
Motor Company tillhandahöll det interna gasreglaget. Consuelas bromsförmåga kommer från ett enda Jaybrake
tvåkolvsok i bak.
Den fantastiska Dupont Starry Night
och Lemon Mist-lacken är lagd av en av
Bryans andra ”Norcal-landsmän” och
nära vänner, Kirk Taylor på Custom Design Studios. Pulverlackeringsuppgiften
sköttes av Precision Striping & Coating.

Det är bara motorn, växellådan och fälgbanorna som är vanliga köpegrejor.

Consuela är en otroligt tight maskin
med en ram som helt enkelt kräver
närmare granskning. Byggd av TPJ, utan
stretch, 26,5 graders rejk och med 11,5
centimeters försprång, sticker ramen ut
från mängden, med sina tunna, entums
krommoly-rör och eleganta, svepande
linjer. Kronorna är rena, enkla och egentillverkade. Framgaffeluppgiften och
framfjädringen är förstås special, bestående av SL125, 1972 års underben som
sitter på fyra tum kortare övre gaffelben,
visar stolt upp sina fjädrar. Elsystemet
ligger dolt inuti ramrören, men ändå
lättåtkomlig via enkla Silver Dollar-lock.
Knepiga detaljer
Eftersom det är ett äkta custombygge
och inte en hoj hopplockad från kit
eller kataloger, kommer alla knepiga
detaljer från TPJ-verkstan, fotpinnar,
1,75-beltdriven, avgassystemet, styret,
de centralt monterade fotreglagen, oljeoch bensintanken, för att bara nämna

några. Den inte så väl stoppade sadeln
kommer från Beaver Leather.
En hoj som ska köras
Så, hur är det då att köra en 135-kilos
v-twin som har 23 centimeters markfrigång? Så här beskriver Bryan det:
”Hojen är en adrenalinkick att köra, har
vägegenskaper som en dröm och har
massor av lättdoserad kraft”. När det är
dags att kliva av maskinen hittar han en
vägg att luta Consuela mot. Precis som
BMX-förfäderna, som inspirerade visionen och utseendet hos den här hojen,
saknar Consuela sidostöd, lika mycket
för att spara vikt som att understryka att
Consuela är en hoj som ska köras.
TJP-byggda hojar är vanligtvis – och
Consuela är inget undantag – distinkta,
inte bara till designen och hantverket,
men också vad gäller det rena användningsområdet. De far fram, stannar och
är smidiga – precis som de drömmar
som utgör inspirationen bakom dem.F
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