
1891
I november 1891 köper entreprenörerna Bob Walker Smith och Albert Eadie George, Townsend & Co från Hunt End, 
Redditch. Townsend's är en respekterad nåltillverkare med nästan 50 års erfarenhet och som nyligen även har börjat 
tillverka cyklar.

1893
Duon vinner ett kontrakt för att leverera delar till Royal Small Arms Factory i Enfield, Middlesex. För att fira denna 
prestigefyllda order döper de om sitt företag till Enfield Manufacturing Company Ltd och namnger sin första Bob 
Walker Smith-designade cykel till Enfield. Året därpå byter cyklarna namn till Royal Enfields och varumärket 'Made Like 
A Gun' presenteras.

1898
Bob Walker Smith designar företagets första motorfordon. Den är byggd som fyrhjuling kring två robusta cykelramar 
och använder en egen 1,5 hk De Dion-motor. Företaget ändrar sitt handelsnamn till The Enfield Cycle Co. Ltd, ett namn 
som kommer att användas de följande 70 åren.

1900
Royal Enfield fördjupar sig i motorsport när en av fyrhjulingarna deltar i det första “1000 Mile Trial”, en krävande 
landsvägskörning från London till Edinburgh och tillbaka. Evenemanget bidrar till att övertyga den brittiska allmänheten 
om livskraften hos motoriserade transporter.

1901
Den första Royal Enfield-motorcykeln produceras. Designad av Bob Walker Smith och fransmannen Jules Gotiet. Den 
har en 1,5 hk Minerva-motor monterad framför styrhuvudet. Bakhjulet drivs med remdrift.

1909
Royal Enfields första V-twin, med en 297cc schweizisk Motosacoche-motor, lanseras på Stanley Cycle Show. Modellen 
uppnår många tävlingsframgångar året efter, inklusive John O ’Groats Lands End Trial.

1914
Royal Enfields första 2-takts motorcykel går i full produktion. När Storbritannien blir inblandad i första världskriget har 
produktionen av företagets största motorcykel, 770cc 6 hk V-twin, företräde. Under kriget levererar företaget 
motorcyklar till de brittiska, belgiska, franska, amerikanska och ryska arméerna.

1924
Kontinuerlig utveckling resulterar i sammanlagt åtta modeller, inklusive lanseringen av Sports Model 351. Den första 
Royal Enfield 350cc OHV 4-takts motorcykeln med fotmanövrerad växling. En unik 225cc, 2-takts step through, 
'Ladies Model' introduceras också.

Läs den fascinerande historien om ett av världens äldsta mc-märken - ett märke som 
också varit i kontinuerlig produktion.



1926
En stor brand bryter ut vid den 18 hektar stora Redditch-fabriken. Företagets brandkår lyckas bekämpa elden 
som hotar att bränna ner hela anläggningen.

1928
Royal Enfield antar sadeltankar istället för föråldrade platta tankar. De är också en av de första tillverkarna som 
byter framgaffelsystem från en Druid-design till mittfjädrade gafflar.

1930
Årtiondet börjar med ett varierat utbud av elva modeller, från 225cc 2-takts modell A till 976cc V-twin Modell K. 
Nya 350cc och 500cc sidoventil- och toppventilmaskiner med torrsumpsmörjning produceras också.

1932
Den legendariska Bullet-motorcykeln är född. Den visas först i november 1932 på Olympia Motorcycle Show i 
London. Tre versioner tillverkas: 250, 350 och 500cc, alla med lutande "sloper"-motorer, 2-portade toppar, 
fotmanövrerad växling och högkompskolvar.

1933
Grundaren och verkställande direktören, Bob Walker Smith, går bort. Hans son, major Frank Smith som varit 
gemensam verkställande direktör med sin far i ett antal år, tar full kontroll över The Enfield Cycle Company.
Den banbrytande Model Z 'Cycar' börjar säljas. Riktad till pendlare har denna 148cc 2-taktare en helt sluten 
motor och benskydd för att skydda sin förare.

1936
Bullet 500cc förändras radikalt med lanseringen av Model JF. Den har en upprättstående motor med en 4-ventils 
topp. En sportversion med en topp i brons är också tillgänglig på specialbeställning.

1939–1945
Royal Enfield producerar stora mängder militära motorcyklar, cyklar, generatorer och målsökningssystem under 
andra världskriget. Den mest ikoniska modellen av motorcyklar är 125cc 'Airborne', motorcykel som kallas Flying 
Flea. Dessa 125cc 2-taktare kan lastas i specialtillverkade fallskärmsvaggor och släppas ned tillsammans med 
soldater bakom fiendens linje.

1948
Efterkrigstidens 350cc Bullet-prototyp, med radikal oljedämpad sving, förhandsvisas i Colmore Cup Trial i februari 
1948. Två Bullet ingår i det segrande brittiska laget i International Six Days Trial som hålls i Italien. Båda deras 
förare vinner guldmedaljer.

1949
De nya 350cc Bullet och 500 Twin-modellerna lanserades i Storbritannien. Båda motorcyklarna har samma ram, 
svingarms fjädring, teleskopiska framgafflar och växellåda. K.R Sundaram Iyer lanserar Madras Motors för att 
importera brittiska motorcyklar till Indien, inklusive Royal Enfield.

1952
Royal Enfields stjärnförare, Johnny Brittain, vinner det prestigefyllda Scottish Six Days Trial på sin 350cc Bullet, 
HNP 331.



1952
Madras Motors får en order från den indiska armén på 500 st 350cc Bullet. Motorcyklarna anländer från Redditch i 
början av 1953 och visar sig vara en stor framgång, både tåliga och lätta att underhålla.

1955
Redditch-företaget samarbetar med Madras Motors i Indien för att bilda 'Enfield India'. Arbetet påbörjas med 
byggandet av en specialbyggd fabrik i Tiruvottiyur, nära Madras.

1956
Fabriken i Tiruvottiyurs öppnar och Bullet börjar tillverkas under licens. Ursprungligen levereras dessa maskiner 
från England i delar och monteras sedan i Madras-anläggningen. Totalt 163 st Enfield India Bullet är byggda i slutet 
av året.

1957
Johnny Brittain vinner Scottish Six Days Trial på en Bullet för andra gången och slutar också på toppen i det Brittiska 
Trail-mästerskapet. 250cc Crusader-modellen lanserades i Storbritannien. Motorcykeln, med 13 hk, har en 
blockmotor och generatorer med tändspole.

1964
Den ikoniska caféracern Continental GT lanseras med stor framgång när ett team av journalister kör en John O 
’Groats Lands End på under 24 timmar, inklusive åtta varv på Silverstone-banan. GT ’n har en bensintank av 
glasfiber, clip-on styre, ett stoppat racesäte, varvräknare och ett bakåtböjt avgassystem.

1967
Med bara två modeller kvar i produktionen i början av året - 250cc Continental GT och 736cc Interceptor - stängs 
Royal Enfields Redditch-anläggning och fastigheten säljs. Produktionen av Interceptor fortsätter vid Enfields 
underjordiska anläggning i Upper Westwood, nära Bradford on Avon, tills den stängs i juni 1970.

1977
Enfield India börjar exportera 350cc Bullet till Storbritannien och Europa. Försäljningen växer snabbt när 
motorcykeln visas för motorcykel entusiaster.

1989
En ny 24 hk 500cc Bullet släpps. Motorcykeln riktar sig främst till exportmarknader där den finns i modellerna 
Classic, Deluxe och Superstar-trim.

1993
Enfield India tillverkar världens första och enda masstillverkade dieselmotorcykel. Känd som Enfield Diesel, 
använder den en mycket bränsleeffektiv 325cc motor monterad i Bullet standardchassi.

1994
Fordons- och traktortillverkaren, The Eicher Group, förvärvar Enfield India Limited. Eicher har rötter i Indien med 
anor från 1948. Det döper om företaget till Royal Enfield Motors Limited.

1997
Fyrtio Royal Enfield-motorcyklar kör till Khardung La, världens högsta bergspass, tillgängligt via väg. Det blir en 
föregångare för episka körningar över några av världens svåraste terränger och skapar ett underlag för den årliga 
Himalaya Odyssey-turen.



1999
Med hjälp av designkunskaperna från det österrikiska företaget AVL börjar produktionen av en reviderad 350cc hel-
aluminium-lean-burn Bullet-motor, känd som A350, vid en ny Royal Enfield-fabrik nära Jaipur, Rajasthan.

2001
Daredevils, teamet för motorcyklister från Indian Army Corps of Signals, Jabalpur, bildar en mänsklig pyramid med 
201 man på tio 350cc Bullets. De kör en sträcka på mer än 200 meter för att sätta ett nytt världsrekord.

2002
Thunderbird, en snygg cruising hoj, lanseras. Den har den första 5-växlade växellådan som används på Royal Enfield 
sedan 1960-talet. Mer än 1 000 Royal Enfield-motorcyklar samlas i Redditch, för Royal Enfield Owners Club 
'Redditch Revisited'.

2004
Electra X, en Bullet för export med en 500cc version med en bränslesnål motor, börjar säljas. “Bullet Machismo” i 
retro-stil får betyget 'No.1 Cruiser' i en TNS Autocar-undersökning.

2005
Royal Enfield firar sitt 50-årsjubileum i Indien med utgivningen av minnesmärkena Thunderbird och Bullet Electra 
och boken 'The Legend Rides On'.

2008
Thunderbird Twinspark lanserades i Indien med den nya Unit Construction Engine (UCE). Royal Enfield börjar 
exportera Classic, Indiens första 500cc EFI Euro III-kompatibla motorcykel, till europeiska marknader.

2009
500cc UCE-motorn lanseras i Indien. Den klassiska versionen i retrostil uppnår omedelbart kultstatus och 
försäljningen ökar snabbt.

2011
Royal Enfield-förare runt om i världen uppmuntras att köra det första "One Ride-evenemanget”. Det blir en årlig 
körning som äger rum första söndagen i april, världen runt. 

Företaget förvärvar 50 hektar mark på Oragadam för sin nya anläggning. En, av fabriken, organiserad resa passerar 
den nepalesiska gränsen för första gången med ”Tour of Nepal”.

2012
Royal Enfield lanserar den helt svarta Thunderbird 500. Arbetet med den nya fabriken i Oragadam fortsätter snabbt 
medan Tiruvottiyur-fabriken sätter ett nytt produktions-rekord för att möta försäljningen av 113 000 motorcyklar.

2013
Tillverkningen startar i Oragadam, Tamil Nadu. Denna toppmoderna fabrik, som inkluderar en robotanläggning för 
lackering, kommer att vara kärnan i Royal Enfields framtida globala ambitioner.

Fyrtioåtta år efter att ha utvecklat sin första caféracer lanserar Royal Enfield den helt nya Continental GT. Med en 
ram designad av Harris Performance och en 535cc UCE-motor blir denna nya caféracer startpunkten för många 
custombyggen.



2014
Royal Enfield introducerar ett nytt koncept och öppnar sin första exklusiva butik för kläder och utrustning på Khan 
Market, New Delhi.

2015
Företaget förvärvar Harris Performance, ett känt brittiskt design- och utvecklingsföretag för motorcyklar, för att 
utöka teknik- och designmöjligheter.

Royal Enfield Nordamerika etableras. Med huvudkontor i Milwaukee, Wisconsin, är det företagets första direkta 
distributionsbolag utanför Indien.

2016
Royal Enfield introducerar Himalayan, dess första äventyrsmotorcykel. Med en helt ny 411cc SOHC-motor och 
fjädring för terrängkörning är den utformad för att ge äventyrliga förare rätt verktyg för alla vägar och inga vägar.

2017
Det nya Royal Enfield Technology Center öppnar på Bruntingthorpe Proving Ground, nära Leicester i 
Storbritannien. Ett team med över 100 ingenjörer, designers och testförare börjar arbeta med forskning, 
utveckling och långsiktig produktstrategi

Produktionen påbörjas vid företagets tredje anläggning. Belägen i Vallam Vadagal nära Chennai, är denna 
tillverkningsanläggning i världsklass avsedd för tillverkning av Royal Enfield 350cc-maskiner.

De nya 650cc twins, Royal Enfield Interceptor och Continental GT, presenteras på EICMA Motorcycle Show i 
Milano, Italien och på Rider Mania i Goa, Indien. 

Företaget öppnar sitt första café, kallat Royal Enfield Garage Café, i Baga, Goa.

2018
Royal Enfield Classic 500 Pegasus, en hyllning till Royal Enfield Flying Flea från andra världskriget, lanserades på 
Imperial War Museum, Duxford, Storbritannien. Produktionen begränsas till 1000 individuellt numrerade 
motorcyklar över hela världen. Den indiska tilldelningen på 250 motorcyklar säljs slut på under tre minuter.

Cayla Riva, en 18-årig förare från Kalifornien, sätter ett nytt hastighetsrekord på land 157.053 mph under Speed 
Week på Bonneville Salts Flats. Hennes mc, en Continental GT 650, är speciellt förberedd för Bonneville med 
S&S Cycle-motorjustering och en ram designad av Harris Performance.


