
Oprava spínacej skrinky TLC J120/100-cam rod 

Upozornenie: Všetky zásahy sú na vlastné riziko a autor nepreberá zodpovednosť za ich 
prípadné následky. 

 Popis poruchy: počas štartovania došlo k prasknutiu (puknutie bolo počuť) spojovacej tyčky 
medzi vložkou zámku kľúča a elektronickým spínačom zapaľovania. Najhoršie je, keď sa táto 
porucha stane niekde mimo domova, bez náradia... 

Príčina: pravdepodobne únava materiálu, zlá konštrukcia spojovacej tyčky-v najviac 
namáhanom mieste je to zoslabené, poškodený materiál - odliatok.  

Vozidlo bolo vyrobené v 05/2005 a do dnešného dňa  4.1.2014 a má cca. 113560km. 
Predpokladaný počet otočení kľúčom v spínacej skrinke bol cca. 33000 krát. 

 

Zlomená spojovacia tyčka, tá menšia časť zostala hlboko v telese zámku volantu. 

Už na začiatku bolo jasné, že ide o poruchu ako popisuje autor tohto článku 
http://tlcfaq.com/main/2012/08/100-series-ignition-lock-shaft-repair 

 

Demontáž 

Postup:  Po prečítaní originálneho servisného manuálu (priložený v prílohe) som zistil, že to 
bude dosť náročné a hlavne dlhé. Niektoré spoje majú z bezpečnostných dôvodov utrhnuté 
hlavy skrutiek...Našiel som však svoje vlastné riešenie, ktoré bolo rýchle a bez zbytočného 

http://tlcfaq.com/main/2012/08/100-series-ignition-lock-shaft-repair


rozoberania <polovice> vozidla.

 

1.  odpojíme mínus pól(y) akumulátora(ov)!!! 

2.  demontujeme plastový kryt pod volantom a tiež plastové kryty venca volantu a kryt 
prístrojového štítu. 



 

3.  demontuje prístrojovú dosku (4ks skrutiek), káble nie je nutné odpájať 



4. demontujeme páčku stieračov (2ks skrutiek) a necháme ju na prívodnom kábli 

 

5.  pri vytiahnutom kľúči v zapaľovaní odpojíme plochý kábel k prstencu kľúča - cievka 
s elektronikou imobilizéra a podsvietenie. Prístrojovú dosku pootočíme tak aby sa dalo dostať 
k otvoru pre vytiahnutie vložky kľúča. Ďalej postupuj podľa obrázka. 



 

6. vybratá vložka kľúča vyzerá takto... 

 

7. demontujeme elektronický spínač zapaľovania (2ks skrutiek)-červený kruh viď. Zoznam 
dielov 



 

Reálne to vyzerá takto...



a po demontáži takto...

 

a elektronický spínač zapaľovania takto... 



  

Po zasunutí plochého skrutkovača do tohto otvoru je možné motor naštartovať...ale o tom 
neskôr. 

Mojim cieľom bolo dostať sa z miesta poruchy domov, do garáže. Aby sa tak stalo bolo nutné 
odblokovať tzv. zamykanie volantu po vytiahnutí kľúča. Uvedený mechanizmus sa nachádza 
v spodnej časti <tunela> v ktorom zostala malá časť odlomenej tyčky. Odlomená časť 



prekáža pri manuálnom odblokovaní zámku.

 

Aby zub zámku volantu nezaskočil naspäť je ho nutné dočasne poistiť, napr. kusom drôtu, 
v mojom prípade elektrikársky drôt priemeru aspoň 1.5mm, najlepšie 2mm. Zabezpečenie 
vyzerá asi takto. 



 

Ulomenú malú časť spojovacej tyčky som vytiahol pomocou vysávača. Do takto voľného 
otvoru som vložil konektor s <reprobední>  (môže byť aj iné valcového tvaru, len tak aby sa 
to dalo vybrať) a následne ho zafixoval. Tým som zabezpečil trvalé odomknutie volantu. Viď 
obrázok. 



 

Po opätovnom vložení vložky kľúča a nasadení prstencu kľúča (cievka s elektronikou 
a podsvietenie), pripojení m plochého kábla, vložením a pootočením kľúča do polohy ACC do 
zapaľovacej skrinky (iba z dôvodu načítania kľúča) je možné motor naštartovať pomocou 
plochého skrutkovača. Plochým skrutkovačom postupne otáčame doprava v elektronickej 
spínacej skrinke ako keby to bol kľúč, t.j. polohy OFF, ACC, IGN a poloha bez aretácie 
START. Po naštartovaní skrutkovač už nie je potrebný. Vypínanie motora sa dá opäť pomocou 
skrutkovača a to postupným otáčaním doľava až kým sa všetko nevypne podobne ako keď 
sa robilo kľúčom. 

V najbližších dňoch idem navštíviť servis (7.1.2014) a kúpiť poškodenú vec. 

Bol som Toyote a cena mi vyrazila dych...samotnú tyčku nie je možné kúpiť. Dá sa to kúpiť 
iba ako celok 
(http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2005_TOYOTA_LAND+CRUISER+PRADO_KDJ120L-
GKAEYW_4501.2.html?hl=45280A) obj. číslo 45280-60560. Cena 427€ bez DPH. Smrť. 

Od alternatívneho dodávateľa Toyota dielov som získal diel za 226€ bez DPH. 

POZOR! Nový kompletný držiak nemá vytvorené vnútorné závity pre skrutky elektronickej 
spínacej skrinky! Treba ich narezať ak by to predsa len chcel niekto premontovávať. Tak isto 
by bolo nutné premontovať aj solenoid z pôvodného telesa držiaka zámku. 

http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2005_TOYOTA_LAND+CRUISER+PRADO_KDJ120L


 

Možno by sa to dalo zlepiť špeciálnym lepidlom (3M RITE-LOCKTM EP20), no je otázne koľko by 
to vydržalo...kvôli zamykaniu volantu (bezpečnostné hľadisko počas jazdy) som od tejto 
alternatívy ustúpil. 

  



Montáž nového dielu 

Postup:  Aj v servise, aj dodávateľ  mi hovorili, že aj tak treba premontovať celý držiak 
zámku... OMYL. NIE, netreba!!! 

Stačí opatrne vybrať tyčku a vložiť do pôvodného držiaku. 

Poďme na to. Tyčku vyberieme tak, že kliešťami ju uchopíme za plochý výstupok, mierne zaň 
zatlačíme (zasunie sa poistka jazýčka) a pootočíme doprava až kým ju celú nevytiahneme. 
Postupuj podľa obrázka. 

 

Nová tyčka má už vylepšenia a to jemnejší prechod (zaoblenie prechodu z drieku na 
výstupok) v namáhanom mieste zlomu ako pôvodná tyčka, viď. obrázok. 



 

Pred vložením tyčky je nutné najlepšie drôtom odblokovať poistku zámku volantu, viď popis 
vyššie.  

 

Novú tyčku opatrne vložíme správnym smerom a orientáciou zubu voči telesu pôvodného 
držiaka zámku viď. Obrázok. 



 

 

Pomocou kliešti uchopíme tyčku za plochý výstupok, mierne zaň zatlačíme (zasunie sa poistka 
jazýčka) a pootočíme doľava. Postupuj podľa obrázka. 



 

Vytiahneme drôt, ktorým bola odblokovaná poistka zámku volantu. 

Len montáž novej tyčky (vybratie a vloženie do držiaka) mi trvala cca. 5min. Ostatné diely 
zložíme v obrátenom poradí... brnkačka. 

 

  


