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PICKHAMMER 1700 W 
POWP3060 

1 DOMENII DE UTILIZARE 
Aparatul este destinat spargerii, mărunțirii sau perforării betonului sau a materialelor similare. 
De exemplu, la instalarea conductelor, cablurilor, instalațiilor sanitare, canalizărilor sau la alte 
lucrări de construcții civile. 

AVERTISMENT! Pentru siguranța dumneavoastră, citiți cu atenție acest 
manual și instrucțiunile generale privind siguranța, înainte de utilizarea 
aparatului. Aparatul electric nu trebuie dat altor persoane fără a le 
transmite și aceste instrucțiuni. Păstrați aceste manuale pentru 
consultare ulterioară. 

2 DESCRIERE 
1. Întrerupător PORNIRE / OPRIRE 
2. Mâner auxiliar 
3. Mâner principal 
4. Bolț de blocare: 
5. Mandrina aparatului 

6. Geam de inspecție / Orificiu de 
umplere cu ulei 

7. Buton de blocare pentru mânerul 
auxiliar 

3 CONȚINUTUL PACHETULUI 
▪ Îndepărtați toate ambalajele. 
▪ Îndepărtați ambalajele rămase, precum și suporturile de transport (dacă există). 
▪ Verificați prezența tuturor articolelor din pachet. 
▪ Verificați dacă aparatul, cordonul de alimentare, fișa de alimentare și toate accesoriile sunt 

intacte în urma transportului. 
▪ Păstrați ambalajele pe cât posibil până la finalul perioadei de garanție. Aruncați doar la 

punctele locale de reciclare a deșeurilor. 

AVERTISMENT: Ambalajele nu sunt jucării! Copiii nu trebuie să se joace 
cu pungi de plastic! Pericol de sufocare! 

1 pickhammer 1700 W 
1 cutie turnată 
2 dălți (1 cu vârf ascuțit / 1 plată 30 mm) x 390 
mm 

1 mâner auxiliar 
1 rezervor de vaselină 
1 manual 

În cazul în care lipsesc componente sau acestea sunt deteriorate, 
contactați magazinul de unde ați cumpărat produsul. 

4 SIMBOLURI 
În acest manual și / sau pe mașină se folosesc următoarele simboluri: 

 

Semnifică risc de rănire sau 
de deteriorare a aparatului. 

 

Citiți manualul înainte de 
utilizare. 

 

În conformitate cu 
standardele esențiale de 
siguranță ale Directivelor 
europene aplicabile.  

Clasa II - Aparatul este dublu 
izolat; Firele de împământare 
nu sunt prin urmare necesare. 
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Purtați ochelari de protecție și 
protecții auditive. 

 

Purtați mănuși de protecție. 

5 RECOMANDĂRI 
1. Aparatul trebuie conectat la o sursă de alimentare cu împământare. Dacă pentru 

instalație este necesar un prelungitor, verificați ca acesta să fie prevăzut cu o fișă cu 
împământare. 

2. Purtați echipament de protecție (ochelari, încălțăminte, filtre nazale, mănuși etc.); evitați 
purtarea bijuteriilor; prindeți părul lung și purtați îmbrăcăminte strâmtă. 

3. Deconectați aparatul de la rețea atunci când nu este utilizat, la înlocuirea uneltelor sau 
pentru întreținere. 

4. Lucrați în spații curate și degajate. Zona de lucru trebuie iluminată corespunzător. 
5. Păstrați unealta la loc uscat, ferită de surse de căldură și de vapori periculoși (ideal: 10 - 

15 °C). Nu utilizați aparatul în apropierea materialelor explozibile sau inflamabile. 
6. Lucrați numai cu aparate în bună stare și corespunzătoare lucrării de efectuat. Acest 

echipament pentru bricolaj trebuie utilizat ca atare și nu trebuie suprasolicitat. Aparatul 
trebuie utilizat cu mânerul suplimentar (2) și trebuie ținut ferm cu ambele mâini. 

7. Înainte de utilizare, verificați de fiecare dată nivelul uleiului, strângerea șuruburilor, 
montarea corectă a axului de antrenare. 

8. Evitați atingerea componentelor aflate sub tensiune, a conductelor de gaz și de apă etc. 
Pericol de electrocutare sau de explozie. Înainte de începerea lucrului, localizați toate 
componentele aflate sub tensiune sau metalice (de exemplu, un fir sub tensiune în 
perete, cu ajutorul unui detector de metale) 

9. Nu încercați să deschideți sau să demontați unealta pentru a interveni. Intervențiile pot fi 
efectuate în condiții de siguranță numai de unități de service competente și specializare, 
utilizându-se piese de schimb originale și schițele producătorului. 

6 AVERTISMENTE GENERALE DE SIGURANȚĂ PRIVIND 
APARATELE ELECTRICE 

Citiți toate avertismentele de siguranță și toate instrucțiunile. Nerespectarea avertismentelor și 
instrucțiunilor poate duce la electrocutare, incendiu și/sau rănirea gravă. Păstrați toate 
avertismentele de siguranță și instrucțiunile pentru consultare ulterioară. Termenul "aparat 
electric" folosit în cadrul avertismentelor de siguranță se referă atât la aparatul alimentat de la 
priză (prin cablul de alimentare), cât și la aparatul alimentat cu baterii (fără fir). 

6.1 Zona de lucru 
▪ Spațiul de lucru trebuie să fie curat și bine iluminat. Spațiile dezordonate și întunecate 

favorizează accidentele. 
▪ Nu utilizați aparatele electrice în spații cu atmosferă potențial explozivă, cum ar fi în 

prezența lichidelor inflamabile, a gazelor sau a prafului. Aparatele electrice produc scântei 
care pot aprinde praful sau gazele. 

▪ Atunci când lucrați cu aparatul electric, nu lăsați copiii și alți privitori să se apropie de 
spațiul de lucru. Distragerea atenției vă poate face să pierdeți controlul aparatului. 

6.2 Siguranța electrică 

Verificați întotdeauna dacă alimentarea de la rețea corespunde cu 
tensiunea de pe plăcuța indicatoare a caracteristicilor. 

▪ Ștecărele aparatului electric trebuie să se potrivească la priză. Nu modificați în niciun fel 
ștecărul. Nu folosiți niciun fel de fișe de adaptare pentru aparatele electrice cu 
împământare. Ștecărele și prizele nemodificate reduc riscul de electrocutare mortală. 
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▪ Evitați contactul cu suprafețe împământate, cum ar fi țevile, radiatoarele, aparatele de gătit 
sau frigiderele. Există risc crescut de electrocutare mortală în cazul în care corpul 
dumneavoastră face contact cu solul. 

▪ Nu expuneți aparatul electric la intemperii sau la medii cu umezeală. Riscul de 
electrocutare mortală crește în cazul în care apa pătrunde în interiorul aparatului electric. 

▪ Nu deteriorați cablul. Nu folosiți niciodată cablul pentru a transporta, trage sau scoate din 
priză aparatul electric. Păstrați cablul ferit de căldură, ulei, margini ascuțite sau piese în 
mișcare. Cablurile deteriorate sau încâlcite cresc riscul de electrocutare mortală. 

▪ Când aparatul electric funcționează în exterior, folosiți un prelungitor adecvat folosirii în 
exterior. Folosirea unui prelungitor adecvat folosirii la exterior reduce riscul de 
electrocutare mortală. 

▪ Dacă trebuie folosit aparatul electric în medii umede, folosiți un o priză protejată cu 
disjunctor bipolar. Folosirea unui disjunctor polar reduce riscul de electrocutare mortală. 

6.3 Siguranța personală 
▪ Aveți grijă la ce lucrați și folosiți-vă simțul practic atunci când lucrați cu aparatul electric. 

Nu folosiți un aparat electric atunci când sunteți obosit sau sub influența drogurilor, a 
alcoolului sau a medicamentelor. Un moment de neatenție în timpul lucrului cu aparatul 
electric poate duce la rănirea gravă. 

▪ Folosiți echipament de siguranță. Purtați întotdeauna elemente de protecție pentru ochi. 
Echipamentul de siguranță, cum ar fi masca de praf, încălțămintea de siguranță împotriva 
alunecării, casca dură sau protecțiile auditive, reduce rănirile. 

▪ Evitați pornirea accidentală. Asigurați-vă că întrerupătorul se află în poziția deconectată 
înainte de a conecta aparatul la priză.  Transportul aparatelor electrice având degetul pe 
întrerupător sau alimentarea de la sursă a aparatelor electrice care au întrerupătorul în 
poziția de pornire favorizează accidentele. 

▪ Îndepărtați orice sculă de reglare sau cheie de piulițe înainte de a porni aparatul electric. 
O cheie de piulițe sau altă cheie lăsate prinse de o piesă rotativă a aparatului electric 
poate la rănirea dumneavoastră. 

▪ Nu vă întindeți.  Trebuie să aveți permanent sprijin și echilibru.  Acest lucru permite un 
control mai bun al aparatului electric în situații neprevăzute. 

▪ Îmbrăcați-vă corespunzător. Nu purtați haine largi sau bijuterii. Țineți părul, hainele sau 
mănușile departe de aparatul electric. Hainele largi, bijuteriile sau părul lung pot fi prinse 
de părțile în mișcare. 

▪ Dacă v-au fost furnizate dispozitive pentru conectarea de utilaje de extragere și colectare 
a prafului, asigurați-vă că sunt conectate și folosite corect.  Folosirea acestor dispozitive 
poate reduce riscurile asociate intrării în contact cu praful.  

6.4 Folosirea și întreținerea aparatului electric  
▪ Nu suprasolicitați aparatul electric.  Folosiți în aparatul electric conform destinației sale. 

Folosirea în mod corespunzător a aparatului electric va realiza mai bine și mai sigur 
sarcina la parametrii pentru care a fost conceput. 

▪ Nu folosiți aparatul electric dacă întrerupătorul nu îl pornește sau oprește. Orice aparat cu 
întrerupător stricat este periculos și trebuie reparat. 

▪ Deconectați fișa de la sursa de alimentare înainte de a face orice fel de reglaje, de a 
schimba accesoriile sau de a depozita aparatul electric. Astfel de măsuri preventive reduc 
riscul de a porni accidental aparatul electric. 

▪ Depozitați aparatul oprit departe de îndemâna copiilor și nu permiteți persoanelor 
nefamiliarizate cu acesta sau cu instrucțiunile sale să lucreze cu aparatul. Aparatele 
electrice sunt potențial periculoase dacă sunt folosite de persoane neinstruite. 

▪ Întreținere. Verificați alinierea și conectarea părților în mișcare, crăparea pieselor sau orice 
altă stare ce poate afecta funcționarea aparatului electric. Dacă este deteriorat, reparați 
aparatul înainte de a-l folosi.  Multe accidente sunt cauzate de folosirea de aparate 
electrice prost întreținute. 
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▪ Păstrați piesele de tăiere ascuțite și curate. Sculele de tăiere întreținute corespunzător, 
având lamele de tăiere ascuțite, fac mai greu priză și sunt mai ușor de controlat. 

▪ Folosiți aparatul electric, accesoriile și sculele de tăiere etc. în conformitate cu aceste 
instrucțiuni și în modul destinat utilizării specifice a acestui aparat, luând în calcul condițiile 
de lucru și operațiunile care trebuie efectuate. Folosirea aparatului electric pentru 
operațiuni diferite de cele pentru care a fost conceput poate duce la situații potențial 
periculoase. 

6.5 Service 
▪ Reparați aparatul la un tehnician autorizat, folosind doar piese de schimb standard.  

Astfel, se va păstra siguranța în funcționare a aparatului. 

6.6 Pentru utilizarea în siguranță: 
▪ Se recomandă măsuri corespunzătoare de protecție a urechilor în cazul depășirii unei 

intensități a zgomotului de 85 dB (A). 
▪ Păstrați curățenia în zona de lucru. Zonele și bancurile dezordonate favorizează rănirile. 
▪ Respectați mediul spațiului de lucru. Feriți aparatele electrice de ploaie. Nu utilizați 

aparatele electrice în locuri umede. Spațiul de lucru trebuie iluminat corespunzător. Nu 
utilizați aparatele electrice dacă există pericol de incendiu sau explozie. 

▪ Feriți-vă de electrocutare. Evitați contactul cu suprafețe împământate sau legate la masă 
(de ex. țevi, calorifere, plite electrice sau frigidere). 

▪ Nu permiteți apropierea copiilor. Nu permiteți altor persoane să atingă aparatul sau 
prelungitorul. Nu permiteți accesul altor persoane în zona de lucru. 

▪ Depozitați uneltele neutilizate. Aparatele neutilizate trebuie depozitate într-un loc uscat, la 
înălțime sau sub cheie. Nu lăsați aparatele la îndemâna copiilor. 

▪ Nu suprasolicitați aparatul. Acesta va funcționa mai bine și va acționa într-un mod mai 
sigur la parametrii proiectați. 

▪ Folosiți aparatul adecvat. Nu forțați uneltele mici sau accesoriile pentru a realiza lucrări 
destinate uneltelor de mare putere. Nu utilizați aparatele pentru alte scopuri în afara celor 
prevăzute. De exemplu, nu utilizați ferăstrăul circular pentru tăierea crengilor sau a 
trunchiurilor. 

▪ Îmbrăcați-vă corespunzător. Nu purtați îmbrăcăminte largă sau bijuterii; acestea pot fi 
prinse de piesele în mișcare. Pentru lucrul în exterior se recomandă portul mănușilor de 
cauciuc și al încălțămintei antiderapante. Purtați o protecție pentru păr care să acopere 
părul lung. 

▪ Folosiți ochelari de protecție. Folosiți o vizieră sau o mască de praf dacă operațiunea 
generează praf sau la lucrul în spații închise. 

▪ Nu deteriorați cablul. Nu apucați niciodată unealta de cablu și nu smulgeți cablul pentru a 
deconecta de la priză. Feriți cablul de căldură, ulei și muchii ascuțite. 

▪ Asigurați obiectul muncii. Utilizați coliere sau o menghină pentru fixarea obiectului muncii. 
Acest mod de lucru este mai sigur decât ținerea cu mâna și lasă libere ambele mâini 
pentru utilizarea uneltei. 

▪ Nu vă întindeți. Mențineți permanent un sprijin și un echilibru corespunzător pe picioare. 
▪ Întrețineți cu atenție aparatele. Ele trebuie să fie în permanență ascuțite și curate, pentru a 

asigura performanțe mai bune și mai sigure. Respectați instrucțiunile de lubrifiere și de 
înlocuire a accesoriilor. Verificați periodic cablurile aparatelor și reparați-le la o unitate de 
service autorizată în caz că sunt deteriorate. Verificați periodic cablurile prelungitoare și 
înlocuiți-le dacă sunt deteriorate. Păstrați mâinile uscate, curate și fără ulei sau unsoare. 

▪ Deconectați uneltele. Deconectați uneltele neutilizate, înainte de intervenții și la 
schimbarea accesoriilor cum ar fi lamele, burghiele și dispozitivele de tăiere. 

▪ Îndepărtați cheile reglabile și cheile fixe. Obișnuiți-vă să verificați înainte de începerea 
lucrului dacă cheile fixe și reglabile au fost îndepărtate de pe unealtă și puse la locul lor în 
zona de depozitare. 
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▪ Evitați pornirea accidentală. Nu vă deplasați ținând degetul pe întrerupătorul uneltei 
racordate la priză. La conectarea la rețea, asigurați-vă că întrerupătorul este în poziția 
oprit. 

▪ Utilizați cabluri prelungitoare pentru exterior. La utilizarea unei unelte în exterior, folosiți 
numai prelungitoare destinate utilizării în exterior și marcate ca atare. 

▪ Fiți atent. Fiți atent la ce lucrați. Folosiți-vă simțul practic. Nu utilizați aparate electrice 
când sunteți obosit. 

▪ Conectați echipamentul de eliminare a prafului. Dacă sunt prevăzute dispozitive pentru 
conectarea de instalații de eliminare și colectare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt 
conectate și utilizate în mod corespunzător, în special în spații închise. 

▪ Verificați piesele deteriorate. Înainte de utilizarea în continuare a aparatului electric, 
apărătorile sau orice alte componente deteriorate trebuie verificate cu atenție pentru a 
determina dacă vor funcționa corespunzător și vor îndeplini rolul prevăzut. Verificați 
centrarea pieselor în mișcare, libertatea de mișcare a pieselor în mișcare, ruperea 
pieselor, montarea și orice alte situații care pot afecta funcționarea. Apărătorile sau orice 
alte componentă deteriorate trebuie reparate corespunzător sau înlocuite de un centru de 
service autorizat, cu excepția cazurilor indicate în prezentul manual de utilizare. Înlocuiți 
comutatoarele defecte la un centru de service autorizat.  

▪ Nu utilizați aparate electrice care nu pot fi pornite și oprite cu ajutorul comutatorului. 
▪ Avertisment! Utilizarea oricăror altor accesorii cu excepția celor recomandate în prezentul 

manual de utilizare prezintă pericol de rănire. 
▪ Uneltele trebuie reparate numai de personal calificat. Acest aparat electric este în 

conformitate cu cerințele de siguranță aplicabile. Reparațiile trebuie efectuate numai de 
personal calificat, utilizându-se piese de schimb originale; în caz contrar, utilizatorul se 
expune pericolelor. 

7 DOMENII DE UTILIZARE 

7.1 Pornirea și oprirea (Fig. 2) 
Conectați cordonul de alimentare la priză. 
▪ Pornirea: Apăsați întrerupătorul de pornire / oprire (1). 
▪ Oprirea: Eliberați întrerupătorul de pornire/oprire (1). 

7.2 Utilizarea pickhammerului 
1. După plasarea vârfului aparatului pe suprafața de beton, porniți aparatul. 
2. Folosindu-vă de greutatea mașinii și ținând bine pickhammerul cu ambele mâini, puteți 

controla mișcarea de recul. 
3. Lucrați la turație moderată. La putere prea mare, eficiența aparatului va fi afectată. 

ATENȚIE: După utilizare îndelungată, carcasa cilindrului se înfierbântă. 
Prin urmare, atenție să nu suferiți arsuri la nivelul mâinilor. 

AVERTISMENT: Nu apăsați tare mașina. Mecanismul ciocanului se 
activează la apăsarea ușoară a aparatului, când tăișul de daltă este în 
contact cu piesa de prelucrat. 

8 ÎNLOCUIREA UNELTELOR 
Deconectați unealta de la rețeaua de alimentare; utilizați numai burghie compatibile cu unealta 

8.1 Montarea 

ATENȚIE: Pentru a evita probleme grave, asigurați-vă că ați oprit 
alimentarea cu energie electrică și ați deconectat fișa de la priză. 
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8.1.1 Introducerea uneltei (Fig. 3) 

▪ Înainte de montaj, curățați unealta și ungeți arborele uneltei cu un strat subțire de unsoare 
▪ Trageți cât mai în afară bolțul de blocare (4) rotiți-l 180° și eliberați-l. 
▪ Introduceți unealta în suportul pentru unealtă (5) și împingeți-o cât mai mult. 
▪ Trageți din nou în afară bolțul de blocare (4) , rotiți-l 180° în direcția opusă și eliberați-l. 
▪ Verificați blocarea, trăgând de unealtă. 

8.2 Demontarea 
Procedați în ordine inversă față de montare. 

AVERTISMENT: După utilizare, accesoriile pot fi fierbinți. Nu atingeți 
vârful accesoriilor cu mâna. Utilizați întotdeauna mănuși de protecție 
pentru a demonta accesoriul. 

8.3 Mânerul suplimentar (Fig. 4) 

Din motive de siguranță, utilizați pickhammerul numai cu mânerul 
suplimentar. 

▪ Mânerul suplimentar (2) vă asigură mai multă stabilitate atunci când utilizați 
pickhammerul. 

▪ Mânerul suplimentar poate fi rotit în orice poziție necesară. În acest scop, aduceți în 
poziția inițială butonul de blocare (8) al mânerului suplimentar. Apoi rotiți mânerul în cea 
mai confortabilă poziție de lucru și strângeți din nou butonul de blocare (8). 

Important: Pentru a evita pericolul, mașina trebuie ținută de ambele 
mânere (2-3). În caz contrar, puteți fi electrocutat dacă loviți cu dalta 
cablurile.  

9 LUBRIFIEREA - NIVELUL ULEIULUI 
Înainte de a utiliza mașina, verificați nivelul uleiului. 
▪ Așezați mașina pe podea, cu mandrina uneltei (5) îndreptată în jos. 
▪ Uleiul trebuie să fie cu minim 3 mm deasupra părții de jos a ferestrei de inspecție (6). 
Uleiul trebuie înlocuit după aproximativ 40 – 50 de ore de utilizare. 
Ulei recomandat 25 ml SAE 15W/40 sau un altul, de aceeași calitate. 

9.1 Înlocuirea uleiului (Fig. 5) 
▪ Opriți mașina și scoateți fișa din priză. 
▪ Deșurubați cu ajutorul unei șurubelnițe cele 4 șuruburi ale geamului de inspecție (6) și 

goliți de ulei. 
▪ Pentru a evita scurgerea necontrolată a uleiului, țineți o pâlnie metalică mică sub orificiu și 

strângeți uleiul într-un recipient până la golirea completă a mașinii. 

Important: Uleiul rezidual trebuie eliminat la un centrul de colectare 
adecvat pentru ulei rezidual. 

▪ Adăugați ulei noi (aprox. 25 ml) prin orificiul de umplere cu ulei până când nivelul uleiului 
ajunge la nivelul corespunzător. Strângeți din nou șurubul cu cap hexagonal. 

▪ Verificați din nou nivelul uleiului după o scurtă perioadă de utilizare. 
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10 ÎNTREȚINEREA 
Verificați zilnic strângerea șuruburilor și a piulițelor. Aparatul nu necesită alte lucrări de 
întreținere specifice, cu excepția celor descrise în acest manual. Repararea componentelor 
interne ale uneltei este de competența specialiștilor. Piesele de plastic se curăță cu o cârpă 
moale umezită și puțin săpun moale. Nu scufundați unealta și nu utilizați detergenți, alcool, spirt 
etc. Pentru curățarea completă, contactați departamentul post-vânzare. 
AVERTISMENT: Pentru întreținere și curățare, deconectați întotdeauna fișa de la rețeaua 
electrică. Nu utilizați apă sau alte lichide pentru curățarea componentelor electrice. 

11 CARACTERISTICI TEHNICE 
Tensiune nominală / frecvență nominală 230-240 V~ 50 Hz 

Putere nominală 1700 W 

Clasa de protecție clasa II 

Lungime cablu 4 m 

Tip mandrină Hexagonală SDS 

Frecvență de percuție 2000 lovituri/min  

12 ZGOMOT 
Valori ale emisiilor sonore măsurate în conformitate cu standardele aplicabile. (K=3) 

Nivel de presiune acustică LpA 99 dB(A) 

Nivel de putere acustică LwA 105 dB(A) 

ATENȚIE!  Presiunea acustică poate depăși 85 dB(A), caz în care trebuie 
purtat un dispozitiv de protecție auditivă. 

aw (Nivel vibrații) 19,2 m/s² K = 1,5 m/s² 

13 MEDIU 
În cazul în care aparatul trebuie înlocuit după utilizare prelungită, nu îl aruncați 
laolaltă cu gunoiul menajer, ci eliminați-l într-un mod sigur pentru mediu. 
Produsele electrice uzate nu trebuie aruncate laolaltă cu deșeurile menajere. 
Reciclați atunci când există această posibilitate. Pentru recomandări privind 
reciclarea, consultați autoritățile locale sau magazinul de achiziție. 
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14 DECLARAȚIA DE CONFORMITATE 

 

VARO N.V.   -    Joseph Van Instraat 9  -  BE2500 Lier  -  BELGIA, declară că 
produsul: Pickhammer 1700 W 
marcă de comerţ: POWERplus 
model: POWP3060 

este în conformitate cu specificațiile esențiale și alte prevederi relevante ale Directivelor 
Europene aplicabile, pe baza aplicării standardelor europene armonizate. Orice modificare 
neautorizată a aparatelor atrage după sine anularea acestei declarații. 

Directivele europene (inclusiv, dacă este cazul, amendamentele lor, până la data semnăturii): 
2011/65/EU 
2006/42/EC 
2014/30/EU 
2000/14/EC Anexa VI   LwA 104 dB(A)  /  105 dB(A) 
  Autoritatea de testare SNCH 

Standardele europene armonizate (inclusiv, dacă este cazul, amendamentele lor, până la data 
semnăturii): 

EN60745-1: 2009 
EN60745-2-6: 2010 
EN55014-1: 2006 
EN55014-2: 2015 
EN61000-3-2: 2014 
EN61000-3-3: 2013 

Persoana care păstrează documentația tehnică : Philippe Vankerkhove,  VARO – Vic. Van 
Rompuy N.V. 

Subsemnatul acționează în numele Directorului general executiv al societății, 

 
Hugo Cuypers 
Divizia de reglementare – Director de conformitate 
14/12/2017 




