
 

 
TOYOTA DO BRASIL LTDA 

Av. Piraporinha, 1.111,- CEP 09891-002, TEL (11) 4390 5547, FAX (11) 4341 4141, São Bernardo do Campo, São Paulo 

 

AVISO DE RISCO 

CAMPANHA DE CHAMAMENTO PREVENTIVA DOS VEÍCULOS MARC A TOYOTA, 

MODELOS HILUX, HILUX SW  4 E RAV 4 

 

HILUX SW -4 RAV-4 

 

 

 

    

    

   

 

VEÍCULO DATA DE  
FABRICAÇÃO 

MODELO DOS  
VEÍCULOS Nº de Série dos Chassis 

Hilux e Hilux 
SW4 

03/06/2005  
a 

30/01/2011 

HILUX 4X4  8AJFZ29G066005277 ~ 8AJFZ29G586068507 
HILUX 4X2  8AJEZ39G162502038 ~ 8AJEZ39G782517498 

SW4 4X4 8AJYZ59G063000138 ~ 8AJYZ59GX83031321 

HILUX 4X4 8AJFR22G274513032 ~ 8AJFR22G6B4548133 

HILUX 4X4 8AJFZ22G075003627 ~ 8AJFZ22G4B5015563 

HILUX 4X2 8AJER32G374013754 ~ 8AJER32G9B4036027 

HILUX 4X2 8AJEZ32G571001901 ~ 8AJEZ32GXA1008009 

SW4 4X2 8AJZX62G795000060 ~ 8AJZX62G4B5000989 

HILUX 4X2 8AJEX32G494016185 ~ 8AJEX32GXA4030211 

RAV4 
02/08/2005  

a 
24/3/2010 

RAV4 A/T 2.4 JTMBD31V665000010 ~ JTMBD31V8A5252947 

 

Defeito apresentado: Foi detectada uma falha no componente (conjunto do cabo espiral) de 

conexão entre o módulo de comando do sistema de airbag e o conjunto da bolsa do airbag do lado 

motorista. Se tal falha ocorrer, na hipótese de um acidente automobilístico que reúna as condições 

para a deflagração do airbag, o motorista poderá ficar sem este recurso suplementar de segurança, 

pois o seu airbag não será acionado. Nesta situação, a luz de advertência do airbag acenderá no 

painel do veículo, alertando o condutor sobre o não funcionamento do sistema do airbag.   

 

Atenção: Se a luz de advertência do airbag no painel do veículo acender espontaneamente com o 

veículo em movimento ou permanecer acesa por mais de 6 segundos após a partida do motor, o 



 

consumidor deverá, imediatamente, submeter o seu veículo à inspeção de um concessionário 

autorizado Toyota para a execução do reparo. 

 

Esclarecimento importante: o airbag é um sistema de segurança passivo e suplementar ao cinto 

de segurança e, somente será acionado, após um impacto frontal severo que ultrapasse o limite da 

proteção oferecida pelos cintos de segurança – principal componente de segurança aos ocupantes do 

veículo, em caso de acidente. Consulte o Manual do Proprietário. 

 

Riscos e implicações:  Não acionamento do airbag do lado do motorista, na hipótese de um 

acidente automobilístico que reúna as condições para a deflagração da bolsa do airbag. Como 

implicação da não deflagração do airbag há o aumento do risco de ferimentos graves na região 

torácica e facial e, em casos extremos, lesões fatais ao motorista do veículo. 

 

Medidas corretivas: A Toyota realizará esta campanha de chamamento que consiste na inspeção e, 

se necessário, a substituição do conjunto do cabo espiral do sistema do airbag dos veículos Hilux, 

Hilux SW 4 e RAV 4, da seguinte forma: 

 

1)  De forma imediata, a substituição do conjunto do cabo espiral do sistema do airbag dos 

veículos em que o cabo flexível se romper e, consequentemente, a luz de advertência no painel 

permanecer acesa.  A duração média do reparo é de 1 hora. 

2)  A partir de 1 de julho de 2014 a inspeção e, se necessário, a substituição preventiva do 

conjunto do cabo espiral do sistema do airbag de todos os demais veículos envolvidos na presente 

campanha, conforme identificados acima. Novo comunicado será enviado ao consumidor uma 

semana antes do início da campanha. 

 

Locais de atendimento e agendamento: Para agendar o atendimento do seu veículo, os 

proprietários deverão entrar em contato com a Rede de Concessionárias Toyota. Os endereços e 

telefones estão disponíveis no endereço eletrônico www.toyota.com.br . 

 

A Toyota esclarece que a presente campanha será realizada de forma gratuita aos consumidores. 

Para informações adicionais, consulte: Rede de Concessionárias Toyota do Brasil  

S.A.C.: 0800 703 02 06 – www.toyota.com.br 

TOYOTA DO BRASIL  


