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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 Juno  serie

Compact achterlicht

Productspecificaties

De AXA Juno heeft een minimalistisch design en heeft één van de kleinste reflectoren op de markt! De 

AXA Juno kan aangesloten worden op een dynamo of een E-bike (6-12V) batterij. Er is ook een versie die 

op gewone batterijen werkt. Voor extra veiligheid ben je ook zichtbaar van de zijkant.

Achterlichten

Juno serie

BATTERIJ

AXA Juno-B

Model Juno Juno-B Juno-BA

Art. nr. 93929495SC 93929595SC 93929695SC 93929795SC

EAN nr. 8713249281971 8713249281988 8713249281995 8713249282008

Montageafstand 50 mm 80 mm 50 mm 80 mm

Duitse StVZO 
goedkeur

n n n n

French approval n n n n

Aan/uit schakelaar n n n n

Auto off functie n n

Indicator batterij 
vervangen

n n n n

Type batterij 2x AAA batterij 2x AAA batterij

Batterijduur tot wel 50 uur tot wel 50 uur

AXA Juno-E6-12V

Model Juno Juno-E6-12V

Art. nr. 93929095SC 93929195SC

EAN nr. 8713249281933 8713249281940

Montageafstand 50 mm 80 mm

Duitse StVZO 
goedkeur

n n

Franse goedkeur n n

Geschikt voor 
E-Bike 6-12V

n n

E-BIKE

AXA Juno-ST

Model Juno Juno-ST

Art. nr. 93929295SC 93929395SC

EAN nr. 8713249281957 8713249281964

Montageafstand 50 mm 80 mm

Duitse StVZO 
goedkeur

n n

Franse goedkeur n n

Standlicht functie n n

Geschikt voor dynamo n n

DYNAMO

Nieuw design

De Juno kan gemonteerd worden op 50 of 80 mm. Het 

achterlicht heeft een ergonomische aan/uit knop en alle 

versies hebben het Duitse StVZO keurmerk.

Steady function

De dynamo uitvoering heeft het een standlichtfunctie 

wat inhoudt dat de fietslamp tot wel vier minuten door 

blijft branden wanneer je stil staat voor bijvoorbeeld een 

stoplicht. Dit zorgt voor extra veiligheid op de weg, ook als 

je niet aan het fietsen bent! De dynamo versie kan ook op 

een 6V E-bike batterij aangesloten worden.

Met Indicator batterij vervangen

Gemakkelijk te monteren op 50 of 80 mm dragers

Battery uitvoering

De batterij versie werkt op twee AAA batterijen die 

makkelijk te verwisselen zijn. De batterij geeft maar liefst 

50 uur fietsplezier. Dankzij de batterij bijna leeg indicator 

hoef je nooit meer zonder licht te fietsen.

Auto off function

We hebben ook een batterij versie met een auto off functie. 

Dit houdt in dat het achterlicht automatisch uit gaat na 5 

minuten zonder beweging. Ideaal voor als je regelmatig uw 

licht vergeet uit te zetten.

Voor extra veiligheid ben je ook zichtbaar van de zijkant
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