
 

HILUX 

Conector do Sistema de Partida 

A Toyota do Brasil CONVOCA os proprietários dos veículos abaixo identificados a atender à 

seguinte campanha de chamamento: 

Veículo: Hilux 

Ano de Fabricação: Junho de 2001 à Abril 2002 

Modelo: Hilux Diesel (Motor 3L, 5L e KZTE) 

Nº de Série dos Chassis: 

8AJ33GNL529800000 até 8AJ33GNL529802880 

8AJ31LNL029001001 até 8AJ31LNL029001931 

8AJ33LNL029100000 até 8AJ33LNL029103707 

8AJ31LNL529300000 até 8AJ31LNL529300407 

8AJ33LNL529400000 até 8AJ33LNL529403149 

Data do início do atendimento: 20/05/2002 

Local de atendimento e agendamento do serviço: 

Rede de Concessionárias Toyota. 

Componente envolvido: 

Caixa de fusíveis no compartimento do motor. 

Razões técnicas: 

Possível acionamento espontâneo do motor de partida após lavagem do compartimento do motor 

do veículo, em razão de possível desconformidade na caixa de fusíveis. 

Solução: 

Intervenção em um dos conectores localizados dentro da Caixa de Fusíveis, no compartimento do 

motor. 

Essa intervenção envolve os seguintes serviços: 

- Remoção do conector branco da Caixa de fusíveis do compartimento do motor;  

- Reposicionamento de 2 fios desse conector; 

- Recolocação do conector na posição original; 

- Instalação de espuma do kit no chicote próximo ao conector; 

- Reposicionar o chicote na caixa de fusíveis, com instalação de espuma fornecido no kit. 

Com esse serviço elimina a possibilidade de entrada de água no conector, durante a lavagem do 

veículo, ocasionando o contato entre os fios, que originava no acionamento espontâneo do motor. 

Riscos: 

Acionamento espontâneo do motor de partida, que poderá ocasionar riscos à saúde e 

segurança do consumidor. 

 



Chicote da Caixa de Relê 

A Toyota do Brasil CONVOCA os proprietários dos veículos abaixo identificados a atender à 

seguinte campanha de chamamento: 

Veículo: Hilux Diesel 

Ano de Fabricação: Junho de 2001 à Abril de 2004 

Modelos: Hilux 4X2 C/S (5L), Hilux 4X2 C/D (5L), Hilux 4X4 C/S (5L), Hilux 4X4 C/D (5L) e Hilux 

4X4 C/D (1KZ-TE) 

Nº de Série dos Chassis: 

8AJ31LNL029001024 até 8AJ31LNL049004555 

8AJ33LNL029100100 até 8AJ33LNL049112828 

8AJ31LNL529300005 até 8AJ31LNL549302451 

8AJ33LNL529400053 até 8AJ33LNL549411284 

8AJ33GNL529800007 até 8AJ33GNL549810239 

Data do início do atendimento: 18/06/2004 

Local de atendimento e agendamento do serviço: 

Rede de Concessionárias Toyota. 

Componente envolvido: 

Chicote elétrico que alimenta o sistema de partida do veículo. 

Razões técnicas: 

A vibração do veículo em condições extremas de utilização pode ocasionar o atrito do chicote 

elétrico com a carroçaria, podendo comprometer o sistema de partida do veículo. 

Solução: 

Ajuste no posicionamento do chicote elétrico do veículo. 

Riscos: 

Curto-circuito com possibilidade de princípio de incêndio na fiação, que poderá 

ocasionar riscos à saúde e segurança do consumidor. 

Para informações adicionais consulte: 

Rede de Concessionárias Toyota ou 0800 703 02 06. 


