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AXA Bike Security is onlosmakelijk verbonden 

met de fietscultuur. Al meer dan 115 jaar stelt 

ons bedrijf alles in het werk om fietser en fiets 

optimaal te beschermen. Als echte fietsfan weet 

AXA Bike Security precies wat fietsers nodig 

hebben om veilig en vertrouwd op pad te gaan.

Onze ingenieurs vertalen de laatste wensen en 

ontwikkelingen in gebruiksvriendelijke en duurzame 

producten. Dankzij de eigen productiefaciliteiten in Europa 

kan AXA altijd een constante hoogwaardige kwaliteit 

garanderen. Zo levert AXA een bijdrage aan de veiligheid en 

het plezier van de wereldwijd groeiende groep mensen die de 

fiets omarmt als gezond en duurzaam vervoersmiddel.

Kijk voor ons complete assortiment op: 

www.axabikesecurity.com

Over Allegion™

Allegion (NYSE: ALLE) is een internationale pionier in veiligheid en beveiliging. 

We helpen mensen veilig en zeker te zijn waar ze wonen, werken en naartoe gaan. 

Allegion is een $ 2,9 miljard toonaangevende leverancier van veiligheidsproducten 

en verkoopt in bijna 130 landen wereldwijd. 

Bike Security

Energiestraat 2, NL-3903 AV  Veenendaal

Postbus 47, NL-3900 AA  Veenendaal

Telefoon +31 (0)318 536 220 

Email info.axa.bike@allegion.com



AXA Nox Sport

Model Nox Nox-12S Nox-12SA

Art. nr. 92251395SB 92251495SB

EAN nr. 8713249281919 8713249281926

Licht intensiteit 12 lux 12 lux

Gezien worden 2.000 m 2.000 m

Zien 30 m 30 m

Batterijduur
12 uur 12 lux
12 uur 4 lux

12 uur 12 lux
12 uur 4 lux

Franse goedkeur n n

Aan/uit schakelaar n n

Auto off functie n

Bevestigingsvork n n

Indicator batterij 
vervangen

n n

Type batterij 2x AA batterijen 2x AA batterijen

AXA Nox  serie

Productspecificaties

Koplampen

SPORTCITY

AXA Nox City

Model Nox Nox-4C Nox-4CA

Art. nr. 92241195SB 92241295SB

EAN nr. 8713249281896 8713249281902

Licht intensiteit 4 lux 4 lux

Gezien worden 1.000 m 1.000 m

Zien 15 m 15 m

Batterijduur
20 uur 4 lux
20 uur 2 lux

20 uur 4 lux
20 uur 2 lux

Franse goedkeur n n

Aan/uit schakelaar n n

Auto off functie n

Bevestigingsvork n n

Indicator batterij 
vervangen

n n

Type batterij 2x AA batterijen 2x AA batterijen

Krachtige batterij 
verlichting

Nieuw design

De Nox City is een compact model met een licht intensiteit van 

4 lux, hiermee kan je 15 meter voor je zien. De Nox Sport is een 

sportief model met een licht intensiteit van 12 lux, dit geeft je 

30 meter zicht. Ze hebben beide een geïntegreerde reflector en 

voor extra veiligheid ben je ook zichtbaar van de zijkant.

Werkt op batterijen

De Nox wordt gevoed door twee AA-batterijen die gemakkelijk 

kunnen worden vervangen en een lange levensduur hebben 

met krachtige prestaties. Beide versies hebben een indicator 

die aangeeft dat de batterijen vervangen moeten worden 

zodat je nooit zonder licht fietst.

Ergonomische aan/uit knop met indicator batterij vervangen

Werkt op twee AA-batterijen

Geïntegreerde reflector en zichtbaar van de zijkant

Batterijduur

De Nox City heeft 40 uur fietsplezier. 20 uur bij 4 lux en 20 

uur bij 2 lux. De Nox Sport heeft 24 uur fietsplezier. 12 uur bij 

12 lux en 12 uur bij 4 lux.

Auto off functie

Er is een City en Sport versie met een automatische 

uitschakelfunctie. Dit houdt in dat het voorlicht na vijf 

minuten zonder beweging automatisch uitschakelt. Ideaal 

voor als je vaak vergeet het licht uit te doen.

De AXA Nox is de beste batterij lamp op de markt. Ontworpen voor city en 

trekking fietsen. Mooi vormgegeven en optimale veiligheid onderweg. De Nox is 

verkrijgbaar in twee modellen: de City en de Sport.

Nox serie

12
LUX

France France
 Homologation  Homologation
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