
Em sintonia com a natureza

* Mostre este folheto no seu concessionário Husqvarna habitual e obtenha o seu sticker In Tune With Nature totalmente grátis.  Promoção válida até 31 de janeiro de 2021.
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In tune with nature
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Mais de 330 anos de inovação concentrados 
na nossa motosserra mais acessível. Fácil de 
arrancar, usar e manter. Construção robusta e 
fiável, facilidade de utilização e manutenção, 
emissões mínimas e desempenho máximo, tudo 
num modelo de uso doméstico para utilizadores 
exigentes, a um preço incrível. 

Uma motosserra digna do nome Husqvarna e 
herdeira do design e da potência dos modelos 
profissionais da marca. É fácil de manusear, de 
baixa manutenção, muito confortável, segura 
e com uma potência que garante tanto alta 
velocidade como qualidade de corte. Ideal para 
tarefas de poda, corte de lenha ou abate ligeiro.

Máxima qualidade e fiabilidade, alta manobrabilidade 
e polivalência, preço mínimo. Este modelo destaca-se 
pela sua facilidade de arranque e baixo consumo, pela 
sua simplicidade de manuseamento e de manutenção 
(inclui tensor lateral rápido de corrente), pelo seu 
desempenho e qualidade de corte altíssimos, bem 
como pela sua fiabilidade e durabilidade. 

HUSQVARNA 120 MARK II

USOS

USOS

USOS
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HUSQVARNA 130 HUSQVARNA 135 MARK II

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

  Digitalize o código QR e descubra as fantásticas EXPERIÊNCIAS Husqvarna

 38,2 cm³ - 1,4 kW

 35 cm

 4,85 kg  38 cm³ - 1,5 kW

 35 cm

 4,7 kg  38 cm³ - 1,6 kW

 40 cm

 4,7 kg

 179 €
POUPA 50 €

P.V.P. ANTES 229,00 € 

PROMOÇÃO

 219 €
POUPA 50 €

P.V.P. ANTES 269,00 € 

PROMOÇÃO

 249 €
POUPA 80 €

P.V.P. ANTES 329,00 € 

PROMOÇÃO

                   (peso sem 
equipamento de corte)

                   (peso sem 
equipamento de corte)

                 (peso sem 
equipamento de corte)
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 70 €*
DESCONTO

Poupe e contribua para um planeta mais limpo. 
A motosserra mais ecológica, leve e fácil de usar 
da gama, ideal para trabalhos domésticos de abate 
ligeiro, poda e corte de lenha. Incorpora um motor 
sem escovas com savE™ para um rendimento 
máximo, sem emissões diretas e níveis de ruído 
mínimas. O kit inclui bateria e carregador. 

* Desconto na compra do kit 120i (máquina, carregador
e bateria) (P.V.P. HABITUAL SEM DESCONTO: 419 €)

USOS

#
SO

M
OS

EC
O-

FR
IE

N
DL

Y

HUSQVARNA 120i KIT

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Digitalize o código QR e descubra como é a nossa VIZINHANÇA SILENCIOSA

 11,5 m/seg

 30 cm

 2,95 kg

*DESCUBRA SE É
   ECO-FRIENDLY 

   E RECEBA UM
  DESCONTO DE

70 €
Digitalize este 
código e responda 
ao inquérito.

Inquérito desenvolvido 
pela comunidade 
ambiental MOVIMENTO 
83

                     (peso sem 
equipamento de corte)
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Digitalize o código QR e descubra como transformamos as ambições em CONQUISTAS

Uma motosserra com todo o caráter Husqvarna. 
Ideal para os utilizadores que procuram um modelo 
leve e eficiente, mas excecionalmente fácil de 
arrancar e manusear. O seu design proporciona 
manobrabilidade e comodidade, enquanto o 
seu motor garante potência, baixo consumo de 
combustível e níveis de emissões mínimos. 

Modelo todo-o-terreno potente de segunda geração 
para utilizadores que valorizam as qualidades 
profissionais numa motosserra. A Husqvarna 450 II 
faz com que os trabalhos mais exigentes pareçam 
fáceis. Incorpora características dos modelos da gama 
profissional a nível de potência e durabilidade, mantendo 
a simplicidade de manuseamento e manutenção.

USOS USOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

HUSQVARNA 440 II HUSQVARNA 450 II
Modelo profissional desenvolvido em estreita 
colaboração com utilizadores que trabalham nas 
condições mais exigentes. O baixo peso e a alta 
potência são combinados com um motor resistente 
e respeitoso com o meio ambiente, o que faz com 
que este modelo seja excecionalmente versátil e 
adequado para uma ampla variedade de aplicações. 

USOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

HUSQVARNA 365 X-TORQ®

 40,9cm³- 1,8 kW

 38 cm

 4,4 kg  50,2cm³- 2,4 kW

 45 cm

 4,9 kg  70,7cm³- 3,6 kW

 45 cm

 6,4 kg

 349 €
POUPA 120 €

P.V.P. ANTES 469,00 € 

  PROMOÇÃO

 449 €
POUPA 50 €

P.V.P. ANTES 499,00 € 

PROMOÇÃO

 699 €
POUPA 200 €

P.V.P. ANTES 899,00 € 

  PROMOÇÃO

                (peso sem 
equipamento de corte)

                   (peso sem 
equipamento de corte)

                (peso sem 
equipamento de corte)
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Cada trabalho é diferente, 
mas a nossa segurança é 
sempre máxima

Roçadora combinada muito bem equilibrada e potente 
para utilizadores exigentes. Punho ajustável e modo 
savE™ para a máxima autonomia. As roçadoras LK 
podem ser usadas com trimmy ou com uma ampla 
gama de acessórios. 
Consulte todas as opções em   husqvarna.com

USOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

HUSQVARNA 325iLK + TRIMMY

Bota de proteção 
Functional 24
Couro de alta qualidade. Leves 
e impermeáveis. Acolchoadas 
no tornozelo e lingueta para 
máxima comodidade. A sola 
“Vibram” garante a aderência 
e a alta proteção da biqueira 
garante a segurança.

Agora 253,00 €

Botas de proteção  
Light 24
Biqueira de aço, 
proteção anticorte e 
sola antideslizante. 
Mantêm os pés seguros 
e secos durante todo 
o dia.

Agora 102,00 €

Casaco florestal 
Classic
Fabricado com tecidos 
de alta qualidade para 
a máxima proteção 
e conforto. Design 
moderno e atrativo que 
incorpora cores de alta 
visibilidade.

Agora 63,90 €

Luvas anticorte 
Functional
Luvas confortáveis com palma 
de camada dupla em pele 
de cabra para a segurança 
imprescindível nas suas 
mãos. Elastano e neopreno 
nas costas para máxima 
flexibilidade e resistência.

Agora 29,90 €

Calças de proteção 
Classic Entry   
Com as características de 
proteção homologadas, 
garantem a sua segurança. 
Máxima ergonomia e 
conforto. Dispõem de bolsos 
e fechos de correr para 
ventilação.

Agora 78,00 €

Capacete florestal 
Classic 
Equipamento completo 
para a sua cabeça. 
Viseira de malha metálica 
que proporciona alta 
visibilidade e protetores 
auriculares ergonómicos. 
Permite o ajuste individual.

Agora 44,60 €

 42 cm de diâmetro de corte

 3,8 kg (sem bateria)

 369 €
NOVIDADE

ROÇADORA COMBINADA
BATERIA- USO INTENSIVO

Não inclui bateria 
nem carregador
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Digitalize o código QR e descubra 
COMO é o nosso “ESCRITÓRIO”

Digitalize o QR para ver o nosso 
#FUNCIONAMENTOABATERIA em ação

A motosserra que todos os profissionais exigem. 
Potente e leve, robusta e fácil de manobrar. O 
seu design reduzido e a infinita variedade de 
características inovadoras tornam-na no modelo 
mais eficiente, fiável, cómodo, robusto e versátil 
da gama. Uma nova geração de motosserras com 
potência máxima e peso mínimo.

Com este modelo, é você que impõe os limites. 
Potente, robusta, fiável e cómoda. Proporciona um 
excelente rendimento e capacidade de corte. O 
modelo adequado para trabalhos de abate e corte de 
árvores pequenas e médias em condições extremas 
e exigentes. Incorpora as características inovadoras 
da gama XP num design reduzido.

USOS USOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

HUSQVARNA 545 MARK II HUSQVARNA 550XP MARK II
Motosserra a bateria para uso profissional, ideal 
para os utilizadores que exigem uma motosserra 
leve e de alto desempenho. É um modelo perfeito 
para carpinteiros, profissionais de manutenção 
de áreas verdes, arboristas, etc. Apresenta uma 
excelente ergonomia, alta velocidade de corrente e 
rendimento máximo.

USOS

HUSQVARNA 535iXP

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

OPÇÃO 
MAIS POTENTE

POR MAIS 180 €
HUSQVARNA 540iXP

 50,1 cm³- 2,7 kW

 45 cm

 5,3 kg  50,1 cm³- 3,0 kW

 45 cm

 5,3 kg  20 m/seg

 35 cm

 2,6 kg

 549 €
POUPA 150 €

P.V.P. ANTES 699,00 € 

  PROMOÇÃO

 649 €
POUPA 100 €

P.V.P. ANTES 749,00 € 

 419 €
POUPA 50 €

P.V.P. ANTES 469,00 € 

Não inclui bateria nem carregador

                   (sem bateria e 
equipamento de corte)

                 (peso sem 
equipamento de corte)

                 (peso sem 
equipamento de corte)

  PROMOÇÃO PROMOÇÃO
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HUSQVARNA T435
Motosserra para poda de árvores. Leve, potente 
e extraordinariamente equilibrada.

HUSQVARNA T525

A MOTOSSERRA 
PROFISSIONAL DE 
PODA MAIS LEVE

Compacta, leve, ágil, resistente e rápida.

MOTOSSERRA DE LANÇA 
HUSQVARNA 525P4S

MOTOSERRA TELESCÓPICA 
HUSQVARNA 525PT5S

A máquina perfeita para o arborista profissional. 
Trata-se de um modelo a bateria indicado para 
utilizadores profissionais que desejam uma motosserra 
de pega superior leve, robusta, fiável, extremadamente 
cómoda e segura, fácil de usar e de alto desempenho. 
Uma motosserra cuja alta velocidade de corrente 
garante resultados excelentes.

USOS

HUSQVARNA T535iXP®

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

OPÇÃO 
MAIS POTENTE

POR MAIS 150 €
HUSQVARNA T540iX

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

KIT PODADORA 
HUSQVARNA 115iPT4

PODADORA EM ALTURA 
HUSQVARNA 530IP4

PODADORA TELESCÓPICA 
HUSQVARNA 530IPT5

329 €
Inclui KIT de bateria BLi10 
+ carregador QC80

529 €
Não inclui bateria nem carregador

BATERIA

BATERIA

599 €
Não inclui bateria nem carregador

Capacete SPIRE™ Vent
Capacete de escalada, leve, 
ventilado, cinta do queixo 
antialérgico, viseira de 
extravisibilidade, acolchoamento 
interior removível e lavável. Inclui 
viseira e proteção auricular.

Serra para podar 
articulada 200P
Lâmina reta e articulada. 
Lâmina 215 mm. Peso 
325 g. Largura dos 
dentes de 1,4 mm. 

NOVIDADE

 20 m/seg

 35 cm

 2,4 kg

 389 €
POUPA 130 €

P.V.P. ANTES 519,00 €

  PROMOÇÃO

 349 €
POUPA 70 €

P.V.P. ANTES 419,00 €

  PROMOÇÃO

 449 €
POUPA 50 €

P.V.P. ANTES 499,00 € 

 35,2 cm³- 1,5 kW

 30 cm

 3,4 kg

 27 cm³- 1,1 kW

 25 cm

 2,7 kg

 25 cm

290-395 cm

 5,0 kg (sem bateria)

 25 cm

  240 cm

 3,3 kg (sem bateria)

 25 cm

  285 cm

 4,1 kg (sem bateria)

 25,4 cm³- 1,0 kW

 30 cm

  243 cm

  5,3 kg

 25,4 cm³- 1,0kW

  25 cm

275-402 cm

 7,0 kg

499 €
POUPA 150 €

P.V.P. ANTES 649,00 €

569 €
POUPA 130 €

P.V.P. ANTES 699,00 €

PROMOÇÃO

PROMOÇÃO

OPÇÃO 
CARVING 

POR MAIS 40 €

Agora 26,45 €Agora 278,20 €Não inclui bateria nem carregador

BATERIA

                  (sem bateria e 
equipamento de corte)

PROMOÇÃO
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Máximo desempenho nos trabalhos mais duros

O seu design evita possíveis 
obstruções durante o trabalho 
e uma excelente aderência que 
garante um controlo total da 
máquina.

Sistema de filtração de última geração.
Está equipada com um filtro resistente que garante 

uma grande filtração. Com este elemento, a 
motosserra dispõe de um motor mais duradouro e 

otimizado para jornadas de trabalho longas.

Maior capacidade de corte.
O novo design do motor oferece uma 
ampla faixa de RPM, garantindo assim um 
maior rendimento. A capacidade de corte é 
12% maior (em comparação com modelos 
anteriores da mesma cilindrada), o que a torna 
numa motosserra muito produtiva, mesmo 
quando são usadas lâminas-guia longas.

Ajuste da mistura gasolina/
ar 10 vezes mais rápido.
AutoTuneTM encarrega-se 
de ajustar automaticamente 
o carburador em função da 
altitude, da temperatura e do 
nível de sujidade do filtro de ar.

Excelente capacidade de 
refrigeração para uma 
maior vida útil.
Sistema de refrigeração 
otimizado para oferecer maior 
resistência e durabilidade.

USOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

 70,6 cm³- 4,3 kW

 45 cm

 6,6 kg

PARTILHAMOS
EXPERIÊNCIAS COM
PROFISSIONAIS 
DE TODO 
O MUNDO

Digitalize os QR em cada 
país e poderá ver os seu 
testemunhos surpreendentes.

Digitalize o código 
QR para saber 
TUDO sobre a nossa 
motosserra lendária 
572XP

A sua construção incrível traduz-se numa grande resistência, 
durabilidade e rendimento, enquanto o seu excelente design 
inteligente garante a máxima produtividade. É a motosserra 
com a melhor relação peso-potência e uma capacidade de 
corte muito superior às suas rivais. Incorpora tecnologias 
inovadoras exclusivas como AutoTune ™, Air Injection ™ e 
LowVib. Em suma, concebida para funcionar todo o dia sem 
interrupções.

HUSQVARNA 572XP

 869 €
POUPA  130 €

P.V.P. ANTES 999,00 € 

                (peso sem 
equipamento de corte)

  PROMOÇÃO

Spain

Assistência Comercial - Tel: 249 534 999 | Email: loja@vinomatos.com



Duram mais tempo 
afiadas, não perdem 
tensão, corte mais eficaz, 
mais rápido e com menor 
esforço.

Mais duradouras, menor 
desgaste e melhor 
lubrificação.

Novos machados em aço 
Alemão que permanece 
afiado durante mais tempo. 
Cabo de freixo envernizado, 
pintado em laranja para 
maior visibilidade. 3 
tamanhos, 3 usos: escolha 
entre Camping, Florestal 
ou Lenha.

Mantém a sua corrente 
sempre afiada, inclui o 
calibrador combinado, 
cabo, 2 limas redondas 
e 1 plana.

Imprescindíveis para um rendimento integral da sua máquina:

Uma lenda dentro da marca e a motosserra preferida 
dos profissionais, concebida para as tarefas mais 
exigentes e nas condições mais extremas. Combina 
baixo peso, potência elevada e aceleração rápida com 
um funcionamento flexível. O seu motor garante um 
consumo e emissões mínimos e, a sua construção, 
máxima resistência e vibrações mínimas.

USOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

HUSQVARNA 372XP
aArranque do motor à primeira.
aArmazenamento até 5 anos.
aNão requer misturas (inclui 

óleo XP® Power 2)
aSem gases nocivos.

1 litro  .................... 6,00 €

Gasolina XP POWER

Desde 34,60 €

Lâminas-guia X FORCE

Machados Husqvarna Cunhas de derrube Kit de afiação

Correntes X CUT TM

 70,7 cm³- 4,1 kW

 45 cm

 6,6 kg

 699 €
POUPA 150 €

P.V.P. ANTES 849,00 € 

Desde 14,90 €

Desde 4,95 €

Desde 28,90 €

Desde 25,25 €

                (peso sem 
equipamento de corte)

  PROMOÇÃO

Spain

#husqvarnawoldwide

“É uma máquina muito 
potente. Torna o meu 
trabalho mais fácil e 
sou capaz de terminar 
as tarefas mais 
rapidamente.”

“É a motosserra que 
usamos agora para 
cortar os troncos e 
apará-los. Graças à 
sua elevada fiabilidade 
e resistência.”

“É muito fiável. 
O sistema 
antivibração é 
fantástico!“

“A 572 é incrível. 
Muito fácil de 
manusear. Ágil 
e compacta. 
Ergonomicamente 
maravilhosa.”

“É sempre melhor ter bons 
parceiros no trabalho. 
Adoro trabalhar com a 
minha nova companheira, 
a 572XP.”

“Que potência! E muito 
mais leve do que pensava. 
É muito bem equilibrada e 
adapta-se perfeitamente 
ao corpo.”

OPERÁRIO DE SERRAÇÃO

(AUSTRÁLIA)

NEIL ONLEYMSIZI NDABA
MOTOSSERRISTA

(ÁFRICA DO SUL)

WARREN ESSER
MOTOSSERRISTA

(CANADÁ)

TINO MEIS
ARBORISTA PROFISSIONAL

(ESPANHA)

DIMA
MOTOSSERRISTA

(RÚSSIA)

KIAH MARTIN 
ARBORISTA PROFISSIONAL

(AUSTRÁLIA)

Assistência Comercial - Tel: 249 534 999 | Email: loja@vinomatos.com



229 €
POUPA 70 €

P.V.P. ANTES 299,00 €

369 €
POUPA 30 €

P.V.P. ANTES 399,00 €

299 €
POUPA 50 €

P.V.P. ANTES 349,00 €

399 €

GASOLINA – USO OCASIONAL

BATERIA – USO OCASIONAL BATERIA – USO INTENSIVO

GASOLINA – USO PROFISSIONAL

Soprador manual eficiente e versátil que combina alta 
potência de sopro com facilidade de uso. O modelo 
perfeito para proprietários de habitações que requerem 
um soprador de uso doméstico, bem equilibrado e fácil 
de manusear graças à saída de ar em linha. 

Este soprador leve e potente é bem equilibrado 
para uma maior comodidade nos turnos de trabalho 
prolongados. Silencioso, graças ao design do ventilador 
e à bateria de iões de lítio. Inclui suspensórios simples. 
Resistente às intempéries (IPX4).

Soprador manual potente e bem equilibrado para 
uso profissional. O design especial do ventilador 
e da carcaça traduzem-se numa alta capacidade 
de sopro, muito fácil de controlar. As restantes 
características e controlos garantem comodidade, 
mesmo durante dias longos. 

HUSQVARNA 125B

HUSQVARNA 525iB

HUSQVARNA 525BX

Não inclui bateria nem carregador

ACABARÁ O TRABALHO RAPIDAMENTE

KIT HUSQVARNA 120IB

  KIT INCLUI
CARREGADOR 

E BATERIA

UMA SÓ BATERIA POUPANÇA FACILIDADE DE USOALTO DESEMPENHO

SOPRADORES
A BATERIA 0 

KG / ANO

Soprador a bateria leve e fácil de usar. Confortável, 
de arranque fácil, aceleração rápida, baixo peso 
e funcionamento flexível. O seu design compacto, 
aderência suave, baixo peso e equilíbrio perfeito vão 
permitir-nos trabalhar de forma eficiente e cómoda.

 

    12 m3/min - 76 m/seg

 4,3 kg

 

    10,5 m3/min - 47 m/seg

 2 kg sem bateria

 

    13,3 m3/min - 56 m/seg

 2,4 kg sem bateria

 

    14 m3/min - 70 m/seg

 4,3 kg

MODELO 125BVX
POR MAIS 160 €

OPÇÃO COM  
KIT DE ASPIRAÇÃO

Assistência Comercial - Tel: 249 534 999 | Email: loja@vinomatos.com



A MÁQUINA MULTIUSOS PERFEITA

419 €
POUPA 130 €

P.V.P. ANTES 549,00 €

629 €
POUPA 120 €

P.V.P. ANTES 749,00 €

HUSQVARNA 580BTS 

POR MAIS 100 €

OPÇÃO MAIS POTENTE (40N)

BATERIA – USO PROFISSIONAL

HUSQVARNA 120IB KIT 

Não inclui bateria nem carregador

Soprador a bateria potente, resistente 
às intempéries, equilibrado e ergonómico, com 
uma força de sopro impressionante (21N) para 
uso profissional. Graças à sua potência, baixas 
vibrações e níveis de ruído mínimos, é perfeito 
para trabalhar em locais públicos.

HUSQVARNA 550iBTX

21N
FORÇA DE SOPRO

Digitalize o 
código QR e 
descubra COMO 
TRABALHAR COM 
UM SOPRADOR 
de forma mais 
eficiente

HUSQVARNA 570BTS
Soprador dorsal potente profissional concebido 
para tarefas exigentes. Proporciona um grande 
fluxo de ar e uma elevada velocidade do ar graças 
ao design do ventilador em conjunto com o motor 
X-Torq potente. Garante tempos de operação 
prolongados com comodidade.

GASOLINA – USO PROFISSIONAL

HUSQVARNA 525LK + TRIMMY

Óleo com excelente 
viscosidade e lubrificação, 
tanto no verão como no 
inverno. Biodegradável no 
solo e água.

Não poupe em Óleo: poupe 
em avarias e manutenção 
graças à sua excelente 
lubrificação. 
Óleo semissintético de 
baixa emissão de fumos.  
Embalagem com doseador. 

Limpador tanto de 
maquinaria como de 
roupa, especial para 
resina. Biodegradável.

Com bocais contra transbordo, 
níveis de gasolina e óleo 
visíveis, e caixa porta-
ferramentas.

Óleo de corrente 
X-GUARD BIO (1 L)

Óleo LS+, 
2 tempos (1 L)

Clear Comfort Sun Goggles

Agora 7,85 € Agora 8,40 € Agora 16,25 €

Agora 47,45 €

Agora 10,50 €

Agora 5,90 €

ÓCULOS DE PROTEÇÃO
Agora nova norma ANSI Z87+, contra alto impacto.

Bidão Combi 5L+ 2,5L

Active Clean

 

    16,6 m3/min - 66 m/seg

 6,3 kg sem bateria

 

    22 m3/min - 106 m/seg

 11,2 kg

    NOVIDADE

Agora 12,50 €

599 €
NOVIDADE

37N
FORÇA DE SOPRO

ACESSÓRIOS DE CONEXÃO RÁPIDA 
As roçadoras LK podem ser usadas com trimmy ou com disco para erva, 
além de uma ampla gama de acessórios. 
Consulte todas as opções em     husqvarna.com

Roçadora leve para uso intensivo. Motor potente 
com tecnologia X-Torq® (binário do motor 
otimizado), arranque inteligente Smart Start®, 
sistema de arranque autónomo, interruptor 
de paragem como retorno automático, punho 
confortável e acessórios de encaixe.

 25,4 cm³- 1,0 kW

 4,5 kg

ROÇADORA COMBINADA
GASOLINA - USO PROFISSIONAL

  PROMOÇÃO

Assistência Comercial - Tel: 249 534 999 | Email: loja@vinomatos.com



Concessionário Oficial Husqvarna®

Of
er

ta
 v

ál
id

a 
at

é 
31

/0
1/2

02
1. 

Pr
eç

os
 c

om
 IV

A.
 

Of
er

ta
 v

ál
id

a 
sa

lv
o 

er
ro

s 
tip

og
rá

fic
os

.

Concessionário Oficial

BRINCAR faz parte da nossa NATUREZA

Sorteamos o NOVO modelo 
de MOTOSSERRA 550XP de 
BRINCAR

COMO PARTICIPAR?
Digitalize o código QR   
e insira um e-mail válido.
É muito simples! SORTEAMOS

50
MOTOSSERRAS

DE BRINCAR 
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