Honda «Bials» TL125 og TL250
Rendyrkede trial-sykler

Trial kjøres også i Japan

Vi skriver høsten 1972. På motorsykkelmessen i Tokyo lanserte Honda BIALS, mer kjent som
TL125. Den var Hondas første forsøk på å bygge en dedikert/spesialkonstruert modell for trial.
Motorsykkel-trial (MotoTrial) er en off-road konkurranse basert på spesialbygde motorsykler.
Den skiller seg ut fra andre motorsports-konkurranser ved at det ikke er hastigheten som teller.
Trial-sporten er blitt veldig populær i Spania og i Storbritania, men det fins trial-kjørere over
hele verden, også her hjemme i Norge.
Trial-motorsykler skiller seg ut ved at de er ekstremt lette
i vekt, mangler sal (de er konstruert for å kjøres i stående
stilling) og har relativt korte fjæringsveier sammenlignet
med motocross- eller enduro-motorsykler.
Trial brukes også som en form for trening til annen motorsport, så som motocross eller road racing), for trialsporten gir god øvelse i å kontrollere gassen og maskinen
og holde balansen.
En trial-konkurranse er delt opp i seksjoner. Deltagerne kjører alene gjennom hver seksjon. Det er forskjellige
hindringer i hver seksjon og konkurransemomentet dreier
seg om hvorvidt man klarer å kjøre gjennom seksjonen
uten å sette en fot i bakken. Hindringene i seksjonene kan
være naturlige eller fabrikerte for anledningen. I alle seksjoner er løypen man skal følge nøye planlagt og merket.
Hensikten er å teste deltagernes dyktighet. I mange konkurranser fins det ulike seksjoner avhengig av deltagernes ferdighetsnivå.
I alle seksjoner fins det en observatør eller dommer
som bedømmer eller teller hvor mange ganger man setter
ned foten (eller en annen del av kroppen). Hver gang en
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TL125, i Japan kalt Bials, var bygget som en profesjonell trial
sykkel. Lysutrustning som sees på noen bilder ble vanligvis
demontert for konkurranse.
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deltager setter ned foten (vanligvis kalt dabs eller prods),
så er straffen ett punkt/poeng. Man kan få 0,1,2,3 eller 5
poeng i hver seksjon. 5 poeng kalles også en fiasko ! Den
som har færrest punkter/poeng ved slutten av konkurransen, har vunnet.
Det holdes verdensmesterskap i trial, både innendørs
og utendørs. Dessuten er konkurransen Scottish six days
trial velkjent i hele motorsykkelverdenen.
Det fins klasser for eldre trial-sykler også, for dem
produsert før 1965 og før 1985. Sistnevnte må ha to støtdempere bak.

Sammy Miller i aksjon

TL125
Motoren på TL125 var hentet fra SL125. Den var en ensylindret firetakter, med to-ventilers teknikk og overliggende kam. Men den var nedtrimmet for å trekke godt fra
tomgang, effekten var redusert fra 12 til 8 HK ved 8000 o/
min, samtidig som max. dreiemoment kom mye tidligere,
ved bare 4000 o/min., mot 8000 o/min. på SL125. – Et
spesielt topplokk, kamaksel og forgasser sørget for denne
endringen, foruten en reduksjon i kompresjonen fra 9,5 :1
til 8 : 1. – 76-modellen fikk det endrede topplokket, som
var konstruert i to deler og gav et par cc ekstra. Det var
delt horisontalt med kamakselen imellom. Disse motorene ble utstyrt med et tyngre svinghjul for å holde motoren
gående når det gikk i gangfart i en trial-løype.
Girkassen var på 5 trinn. Lavere utveksling var spesielt tilpasset trial-kjøring. Til å begynne med ble den lansert som en ren trial-konkurransemodell, men i 1976 fikk
den lysutstyr og kunne registreres for å kjøres på vei.
Designet av TL-modellen var slankt og lett. Alle chas-

Over: RS 360 T fra 1984, med en motor på 20 HK ved 6000
og moment på hele 3 kgm ved 4000 og en vekt på bare 88 kg.
Med denne modell tok belgieren Eddie Lejeune 3 VM i tiden
1982-84.
Til venstre: Nærbilde av motoren på TL125. Girboksen hadde
fem trinn.

sis-komponentene var konstruert for sakte kjøring.
Dekkene, 21 tommer foran og 18 tommer bak, med
trial-mønster, var montert for å få maksimal trekk-kraft
og agility.
Det var en spesielt nett liten sykkel.
TL250
Tre år senere, i 1975, fikk den en storebror i TL250. Her
var motoren hentet fra XL250, men den var nedtrimmet
fra 22 HK til 16,5 HK ved 7000 o/min. Like viktig var det
å få maks. dreiemoment ned på et mye lavere turtall. Ned ►
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fra 8000 o/min. til 5500 o/min.
Dessuten måtte den gjennom en slankekur. Vektreduksjonen på TL-modellene var formidabel. TL250 var nede
på 99 kg, mot 127 kg på XL250. Noe av årsaken til det,
var at motorblokka var støpt i magnesium. Den skjøre
motorblokka var beskyttet av en veldig stor bunnpannebeskyttelse. Hjulene var store, hele 21 tommer foran og
18 tommer bak.
La oss ta med noen ord fra Hondas reklame da TL250 ble
lansert :
“Meet the latest trials bike from Honda – the fabulous TL-250. It may very well be the best trials bike you
can buy – after all, it was designed and engineered by a
team of Honda engineers and world-famous trials champ,
Sammy Miller.
Featuring a powerful 248cc four valve, four stroke, single
cylinder OHC engine for extremely tractable power, this
is a machine that promises to set new records in trials
competition.
The TL-250 has a five-speed transmission that’s very special: its first three gears are close ratio for traversing trials
obstacles. The remaining two gears are wider apart in ratio for speedier runs between trials sections.

Over: IHATOVO var en TL125-versjon som kom i 1981 og
hadde elektronisk tenning

A trials bike requires precise frame and fork geometry,
and the TL-250 has it all. Brakes are moisture and dust
resistant. The air filter and ignition components are similarly protected.
The TL-250 is lightweight yet strong, thanks to extensive
use of aluminum alloy in the tank, wheel rims and other
components. The tucked-in exhaust system is designed
for smooth low-speed power and has a USDA-approved
spark arrestor/muffler design.

Over: TL250

It is a very slim, sleek bike, too – a real necessity for

Over: RTL 250 S, fra 1985

the tight squeezes in trials competition and the stand-up
stance of the trials rider.
Over: TL250-motor og ramme-detaljer.
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And this slimness makes the TL-250 just about the bestlooking specialty bike you have ever seen. So see it!
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Whether you want one of the finest trials bikes you can
buy, or a very unique trials riding machine, the TL-250
could be just your ticket.”
TL-modellene ble konstruert i samarbeid med den legendariske trial-mesteren Sammy Miller (fra Nord-Irland) og
bærer på mange måter hans signatur. Han har for øvrig et
eget museum i England. Det er verdt et besøk. I boka til
Tommy Sandham “Farewell to four-stroke? The Honda
Trials Story” forteller Sammy Miller om samarbeidet
med Honda om utviklingen av en konkurransedyktig trial-modell. Det samarbeidet bød på store utfordringer.
Både Kawasaki og Yamaha lanserte trial-modeller
på markedet, men de ble ingen suksess. Men europeiske
merker, særlig fra Italia og Spania, (Bultaco, Ossa, Montesa, KTM) hadde større suksess. De var bygget spesielt
for dette formålet og til syvende og sist overskygget de
Hondas firetaktere. Men TL125 og TL250 var og er fine,
pålitelige sykler for entusiaster som nettopp har begynt
med trial. Disse modellene er fortsatt ettertraktede og blir
fremdeles restaurert den dag idag.
I tillegg kom Honda i 1976 med en liten trial-modell,
TL50. Dens stilige linjer var kopiert fra TL125 og TL250.
Den hadde en motor på 4,2 HK ved 9500 o/min. Dreiemoment 0,36 kgm ved 7500 o/min. Den hadde 5 trinns
girkasse og veide bare 80 kg. Men med sin lille motor
egnet den seg bedre til å forsere fortauskanter enn bergknauser og elver i terrenget. – Eller kanskje den var tenkt
for junior i familien. Den kunne fåes i mørk grønn eller
rød dekor med hvit høyglans bunnfarge på tanken.
Prisnivå
TL125 omsettes i Europa for 1200 -1500 Euro og TL250
for 1800-2500 Euro.
Litteratur :
Under: TLM50, en annen liten tass med 50 cc.

Over: Bials TL 250, basert på SL 250 S

“Farewell to four-stroke? The Honda Trials Story” av
Tommy Sandham. Nytrykk, kan bare bestilles på nettet,
på følgende web-adresse : www.tommysandham.name
Pris £ 19.99 +£ 5.42 i porto.
Har du PayPal – konto er det enklest å bruke denne.
Send pengene til tommy.sandham@virgin.net og angi i
merknadsrubrikken hvilken bok du bestiller.
Lenker: http://www.honda.co.jp/pressroom/products/
motor/tl_bials_ihatovo/ Dette er en tidstabell som
viser utviklingen av TL-modellene fra 1973-1988.
http://www.kaila.net/tl125/ Hjemmeside for TL125.
Masse informasjon, bl.a. en stor samling av nyttige
linker. Han forteller også inngående om svakhetene ved
TL-modellene og hva som kan gjøres for å rette på dem.
http://www.twnclub.ch/classic_trial_files/honda_files/
honda_tl250e.htm
http://www.trialavisa.no/wordpress/category/norgerundt/
http://www.firstpost.com/topic/organization/hondahonda-tl125sb-ihatovo-video-0b1YeANLRuw-2430-2.
html
Den viser flere korte filmglimt av TL125 og hva den
er i stand til å forsere i terrenget.

Tekst: Tormod Vold
Grafisk design: Terje Sæthre

Under: Brosjyrebilde av TL50
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