
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. En 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 miljard toonaangevende leverancier van veiligheidsproducten en verkoopt in 

bijna 130 landen wereldwijd. 
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allegion.com

Veiligheid voor u 
en uw E-bike

 E-bike assortiment

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

Type
Echo 15  
Switch

Compactline 20  
E6-12

Pico 30  
Switch

Blueline 30 
Switch

Pico 30-E 
Switch

Compactline 35 
E6-12

Blueline 50  
E6

Art. Nr. 93915395SC 93943095SB 93917295SC 93950495SB 93918095SC 93944095SB 93952095SB

LUX 15 Lux 20 Lux 30 Lux 30 Lux 30 Lux 35 Lux 50 Lux

Geschikt voor  
e-bike batterijen

6V 6-12V 6V 6V 6-42V 6-12V 6V

Zien 35 m 40 m 50 m 50 m 50 m 55 m 70 m

Gezien worden 2250 m 2500 m 3000 m 3000 m 3000 m 3250 m 4000 m

Zijkant verlicht n n n n n n n

Type
Blueline 

Steady 50 mm
Blueline 

Steady 80 mm
Slim  

Steady 50 mm
Slim  

Steady 80 mm

Art. Nr. 93961495SC 93961695SC 93911795SC 93911895SC

Geschikt voor  
e-bike batterijen

6V 6V 6V 6V

Montage op 50 mm 80 mm 50 mm 80 mm

Gezien worden 600 m 600 m 600 m 600 m

Standlicht functie n n n n

Lux 
Hoeveelheid licht op  

het wegdek zichtbaar  
is per 1 m2

Lumen 
Hoeveel licht de 

lamp uitzendt

Zien 
Geeft aan hoever u zelf met de 

verlichting kunt zien

Gezien worden 
 Geeft aan vanaf hoeveel meter u gezien 
kunt worden door medeweggebruikers

Wat is lumen en wat is lux? Hoeveel lux heeft u 
wanneer nodig?

Wat is ‘gezien worden’ en ‘zien‘?

30 LUX10 LUX 50 LUX

Stad
(verlicht)

Buitengebied
(onverlicht)

Check het voltage

Voor E-bikes hebben wij 

speciale verlichting die op 

de batterij van de E-bike 

aangesloten kan worden. Elke 

E-bike heeft een ander voltage 

batterij. Het is dus belangrijk 

om eerst het voltage te checken 

voordat u nieuwe verlichting 

aanschaft.

Laat uzelf zien, 
fiets verlicht!
We zien regelmatig fietsers die zonder verlichting rijden. Zij zijn in de 

veronderstelling dat ze wel gezien worden, maar zonder verlichting 

bent u niet of nauwelijks zichtbaar.

Achterlichten

Koplampen

AXA E-bike verlichting

www.axabikesecurity.com



AXA E-bike assortiment

www.axabikesecurity.com

Een plug-in ketting is een ijzersterke, extra beveiliging voor uw fiets. Hiermee 

kunt u uw E-bike gemakkelijk vast zetten aan een hek, paal of ander object. 

De kettingen zijn er in 100 cm en 140 cm lengte.

Voor de ultieme E-bike beveiliging, adviseren wij sloten met  

een ART keurmerk. Onderstaande kettingen voldoen aan de eisen van 

een fietsverzekering en verminderen de kans op diefstal aanzienlijk!

Fietsendieven hebben meestal een specialisme en laten daardoor vaak een fiets met twee 

sloten staan. Hieronderstaande kettingen zijn ideaal om als 2e slot te gebruiken. De kettingsloten 

van AXA zijn bovendien voorzien van speciale hoezen die krassen op uw frame voorkomen.

Vrijwel elke E-bike heeft standaard een ringslot. Maar niet ieder ringslot is even sterk 

of bevat het juiste keurmerk voor uw fietsverzekering. Het AXA Victory ringslot is vrijwel 

onmogelijk open te breken door de oersterke, naadloos gelaste verbindingen.

IJzersterke, extra 
beveiliging voor uw fiets

De ultieme  
E-bike beveiliging

De ideale 2e slot combinatie Snel en veiligSlotsprayDe basis voor iedere E-bike

Plug-in kettingen Zware kettingsloten

Onderhoud SleutelserviceKettingslotenRingsloten

Niet lopen? Leg uw  
E-bike aan de ketting
Het is van groot belang uw E-bike goed te beveiligen. E-bikes hebben niet alleen een hoge 

aanschafwaarde, fietsverzekeringen eisen ook meer en meer het gebruik van een slot met een 

hoog beveiligingsniveau of een ART goedgekeurd slot.

Gebruik altijd een 2e slot

Het belang van een 2e slot wordt nogal eens onderschat. Het openbreken van  

2 sloten met een aparte cilinder kost een fietsendief te veel tijd. Hierdoor zullen 

fietsendieven uw E-bike eerder laten staan dan een fiets zonder 2e slot.  

Bevestig het 2e slot altijd hoog aan uw E-bike en niet op de grond, hierdoor kan er 

minder kracht worden gezet bij een braakpoging.

Veranker uw E-bike aan een vast object

Het is van groot belang om uw E-bike te verankeren met een 2e slot aan een vast 

object. Denk aan een fietsenrek, lantaarnpaal of hekwerk.

De combinatie van een goedgekeurd ringslot én ketting maken het onmogelijk uw 

E-bike te verplaatsen naar een afgelegen plek om daar de sloten open te breken.

59002795SS

�� Goedkeur: ART2 sterren

�� Lengte: 100 cm

�� Schakel: ø 9,5 mm

5955119500SS

�� Kan gebruikt worden in combinatie met 

Fusion, Victory, Defender of Solid Plus ringslot

�� Lengte: 100 cm, schakel: ø 5,5 mm

545550964405C

�� Extra veilig, rondom gelast

�� Goedkeur: ART2 sterren

�� Plug-in optie

59002795SS

�� Goedkeur: ART2 sterren

�� Lengte: 95 cm

�� Schakel: ø 9 mm

59551495SS

�� Kan gebruikt worden in combinatie met  

Fusion, Victory, Defender of Solid Plus ringslot

�� Lengte: 140 cm, schakel: ø 5,5 mm

556650954405SC

�� Goedkeur: ART2 sterren

�� Plug-in optie

59005795SS

�� Extra sterk

�� Lengte: 100 cm

�� Schakel: ø 7 mm

59005696SS

�� Geleverd met 3 sleutels

�� Lengte: 100 cm

�� Schakel: ø 8 mm

59004796SS

�� Automatische click-in

�� Lengte: 85 cm

�� Schakel: ø 5,5 mm

59000099

�� Voor smeren van slot en cilinder

�� Verlengt de levensduur van het slot

�� Vocht en vuilafstotend

Wij raden u aan uw slot 

regelmatig te smeren voor 

optimaal gebruik. 

Een goed onderhouden 

slot slijt minder, sluit beter 

en is daardoor sterker.

Het kan gebeuren dat iemand zijn fietssleutel kwijt is. 

Dit is geen probleem. Een extra sleutel kan via onze 

sleutelservice website besteld worden.

Een extra sleutel kunt u bestellen op 

axabikesecurity.com en wordt binnen 

enkele dagen geleverd. AXA is de enige 

leverancier die in eigen beheer sleutels 

produceert en verzendt. Hierdoor 

bieden wij een snelle service en 

zekerheid.
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Victory

Cherto Compact 95RLC 140/5,5

Defender Linq City 100 Cherto City 100 Newton 85 Slotspray
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TIP: 

Noteer ergens uw 
sleutel nummer, 
die heeft u nodig 
als u een sleutel 

wil bestellen.


