WERKPLAATS

ESSING-BYPASS TUNING: KANS VOOR AUTOBEDRIJF

De (om)weg naar
extra omzet
Klanten in de werkplaats krijgen vraagt creativiteit.
Je moet ‘out of the box’ denken. Of juist niet: denken in
termen van een tuningbox.
Daarmee bedien je klanten
die de prestaties van hun auto
willen verbeteren, zonder zich
zorgen te hoeven maken over
garantie. Essing Performance
Center biedt daarvoor bypass
tuning, door de garagist te
monteren…, met een interessante marge.
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Essing Performance Center (EPC) in Venray is een begrip in
tuningland. Het bedrijf plaatste zich wereldwijd in de schijnwerpers met extreme prestigeprojecten als een 950 pk
sterke Audi RS6, en een 900 pk BMW X5 M. Maar het bouwen van aandrijﬂijnen die de aarde sneller om zijn as laten
draaien bij elke acceleratie, vormt niet de core business van
tuningpionier Wim Essing. Het bedrijf van de Limburgse
motorﬂuisteraar, dat hij samen runt met commerciële man
Twan Kerstjens, draait vooral op het wereldwijd leveren van
zogeheten tuningboxen, oftewel bypass tuning: softwaremodules die de verborgen reserves in een verbrandingsmotor tevoorschijn toveren. “Op een verantwoorde manier,
met behoud van levensduur en garantie, waarbij het brandstofverbruik ook nog eens gereduceerd kan worden”, zegt
Essing. Klinkt te mooi om waar te zijn, horen we u denken.
Maar wie alle vooroordelen over tuning opzij zet en zich verdiept in de werkwijze van EPC, ontdekt dat het kan. En, de
garagist kan er zijn voordeel mee doen.

Geen scorebordtuning

Tuningboxen zijn er in verschillende
varianten, met van links naar rechts
Stock, Elite of maatwerk, zoals de
box voor de McLaren MP4-12C. Die
is speciaal gemaakt voor het Amerikaanse Fabspeed. De omhulsels
zijn gemaakt van polyurethaan,
honderd procent waterdicht en ze
kunnen tegen een stootje.
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Over tuning bestaan veel misverstanden, en de term heeft
voor sommige autotechnici een negatieve bijklank. Vaak
terecht, want er zijn voorbeelden genoeg van verbrande
zuigers, opgeblazen turbo’s en overleden aandrijﬂijnen die
het gevolg zijn van de kunsten van zelfverklaarde specialisten. Op internetfora wemelt het van de horrorverhalen over
motoren die suïcide hebben gepleegd na een behandeling
door zo’n tuningsjamaan. Wim Essing en Twan Kerstjens weten dat ze moeten opboksen tegen deze negatieve beeldvorming, waarbij het niet helpt dat er nog steeds tuners zijn
die excelleren in ‘scorebordtuning’: ze beloven vermogenswinsten die onrealistisch zijn, tegen prijzen waarmee geen
serieuze tuner, die tonnen investeert in een vermogenstestbank, programmatuur en hardware, kan concurreren.
De garagist die wil voldoen aan de-vraag-naar-méér van
zijn klanten, moet dus selectief te werk gaan bij het zoeken
naar een technische partner. “Pas op voor tuners die niet
over een eigen vermogenstestbank beschikken. Want wat
weet zo iemand nu eigenlijk van zijn eigen product? En hoe
De moderne tuningbox is meer dan een weerstandje
dat het sensorsignaal aanpast. Volgens Wim Essing
is het een perfect en onvermijdelijk alternatief voor
chiptuning: “Chiptuning wordt steeds vaker onmogelijk
gemaakt door autofabrikanten. Een tuningbox is niet te
traceren en kan zo weer verwijderd worden”.
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weet je dan of hij wel kan leveren wat hij belooft? Als je
onrealistische waardes communiceert, verkoop je leugens
aan de garagist en de eindverbruiker. Dat willen we niet. Die
eerlijkheid kost ons weleens klanten, want het grote publiek
wil maximale vermogenswinst tegen de laagste prijs. Maar
op de lange termijn maakt het ons sterker, want eerlijkheid
duurt het langst”, zegt Twan Kerstjens.
Wat verstaan Essing en Kerstjens onder tuning? Wim Essing:
“Wij maken verantwoord vermogen vrij dat al in de motor
zit, maar dat door de fabrikant gelimiteerd is. Dat doen we
elektronisch, met behulp van software. We veranderen dus
fysiek niets aan de motor”. Daarbij draait het niet per se altijd
om méér, benadrukt Essing: “Je kunt de driveability van een
auto met sprongen verbeteren zonder ook maar een pk of
newtonmeter extra te genereren. Door alleen het koppelverloop te optimaliseren, ken je soms een auto al niet meer
terug”. Essing gaat dus niet voor maximale vermogenswinst,
maar wel voor driveability, waarbij de duurzaamheid er zo
min mogelijk onder lijdt en het brandstofverbruik verlaagd
wordt. Immers, bij goede tuning wordt het rendement van
de motor verhoogd, bij eenzelfde rijstijl heeft de motor
minder brandstof nodig om dezelfde prestaties te leveren.
Twan Kerstjens: “Een moderne dieselmotor kun je zomaar
10% zuiniger maken, dat is geen fabeltje”.

Een tuningbox van Essing Performance Center: bedreiging voor motor en milieu of verantwoord vermogensbeheer?

Kracht in een doosje
Bij tuning door middel van het manipuleren van het
motormanagementsysteem denkt iedereen direct aan
chiptuning: het inbreken in de ECU en het aanpassen van
kenvelden voor ontstekingstijdstippen, turbodruk, de
hoeveelheid in te spuiten brandstof enzovoort. Chiptuning
is een ingrijpende operatie en kent naast voordelen ook
nadelen. Het is traceerbaar, waardoor fabrieksgarantie kan
komen te vervallen. Bovendien kan de chiptuning bij een
software-update overschreven worden. Essing Performance
Center heeft zich daarom al jaren geleden gespecialiseerd
in bypass tuning via een tuningbox. Die heeft onder tuners
altijd een slechte naam gehad. Het zou geen ‘echte’ tuning
zijn omdat je niet de software aanpast, maar de signalen die
de ECU van de verschillende sensoren krijgt.
Toch zijn de tuningboxen van EPC meer dan simpele weerstandjes. De nieuwste generatie tuningbox van EPC, voor de
McLaren MP4-12C, heeft bijvoorbeeld een 6-kanaals aansturing, voor onder meer de mapsensor, de laaddruksensor, de
brandstofdruksensor en de luchtmassameter. Fabrikanten
gooien de ECU zelf steeds beter op slot, waardoor het bij
sommige merken nu al onmogelijk is om nog in te breken.
En als het al lukt, kost het duizenden manuren, waardoor het
maar de vraag is of de tuner die investering terugverdient.
EPC richt zich juist op die motoren die niet te chippen zijn,
zoals de nieuwste 2.0 TDI van VAG en op 2013-2014 modellen van Mercedes-Benz, Porsche, Audi en BMW.
Een ander probleem waar chiptuning mee kampt, is dat het
in de toekomst wellicht een economisch delict wordt. De
eigenaar van een zuinig model proﬁteert immers van allerlei

belastingvoordelen, die na tuning onterecht zouden zijn.
Dat speelt Essing in de kaart. Want in tegenstelling tot chiptuning laat een tuningbox geen sporen na. Die is immers
weer uit te bouwen.
“En een groot voordeel van de tuningbox is dat we die
wereldwijd kunnen verkopen. De dealer, dat kan een tuner
zijn, een merkdealer of een onafhankelijke garagist, kan
de box zelf inbouwen. Het is geen hogere wiskunde. We
leveren er een handleiding bij, voorzien van foto’s, zodat
iedere autotechnicus de tuningbox kan monteren. Bij een
Volkswagen Golf beslaat de handleiding drie pagina’s, bij
een Porsche Cayenne twaalf. Bij de Porsche moet je namelijk
diverse zaken demonteren. Die montagetijd, bij de Cayenne
drie uur, zit overigens in de marge verwerkt.” En de marge
voor de garagist is fors: veertig procent. Dan wordt het best
interessant om bijvoorbeeld een tuningbox te verkopen
voor een VAG 2.0 TDI, met een prijskaartje voor de eindverbruiker van € 379,-. Dat is niet duur, als je het afzet tegen
chiptuning op maat. Twan Kerstjens: “Klopt, maar die prijzen
kunnen we hanteren omdat we wereldwijd verkopen. Bovendien is het voor een garagist die zijn brood verdient met
onderhoudsbeurten lastig om voor een Volkswagen Golf een
luxeproduct van zeg duizend euro te verkopen”.

Reverse engineering
Het ontwikkelen van een tuningbox vergt een enorme
investering. Die begint met de huur van een auto. “Om je
een idee te geven: voor Fabspeed in Amerika hebben we de
tuningbox voor de McLaren MP4-12C ontwikkeld. Het huren
van die auto kost € 8.000,- voor vier dagen.” In die vier dagen
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Meer weten
950 pk op video

AMT maakte al eerder kennis
met EPC. Bij ATC Rotterdam
kregen we uitleg over tunen
voor minder verbruik. Maar
bij het tunen van een V10
Audi naar 950 pk speelde het
verbruik geen rol. Bekijk de
video op
www.AMT.nl/3-2014
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Tuning is het vinden en gebruiken van de marges die de standaard krachtbron biedt. Het beeldscherm toont dat er flink wat verschil zit tussen de
fabriekswaarden en de mogelijke waarden.

Voor elke nieuw te ontwikkelen tuningbox huurt EPC een auto. Op de rollenbank wordt de aandrijflijn en de elektronica in kaart gebracht. Middels deze
reverse engineering spoort Essing de marges op.

stort Wim Essing zich op de techniek. Reverse engineering
noemt hij dat. Hij analyseert de aandrijﬂijn van A tot Z en
verzamelt data over zaken als de cilinderdruk, turbodruk,
uitlaatgasdruk, uitlaatgastemperatuur, restzuurstof in de
uitlaatgassen en ga zo maar door. Met die gegevens gaat
hij aan de slag en zoekt de marges op. Dit kan tot enkele
maanden in beslag nemen. Dan wordt de auto nogmaals
gehuurd om de ontwikkelde tuningbox uitgebreid te testen.
Dat gebeurt op de eigen vermogenstestbank en op straat,
net zolang tot Essing tevreden is over het resultaat. In het
geval van de McLaren is dat een vermogenswinst van 75 pk:
van 625 naar 700 pk.
Omdat de huidige generatie verbrandingsmotoren zo breed
geprogrammeerd is, is het ontwikkelen van een tuningbox
gecompliceerd. Wim Essing: “Elke aanpassing die je doet,
heeft gevolgen. Meer laaddruk zorgt bijvoorbeeld voor meer

Minder verbruik, meer stikstofoxide
Met goede tuning is het mogelijk om
enerzijds meer vermogen te realiseren, en
anderzijds het verbruik terug te dringen.
Klinkt mooi, maar het heeft wel gevolgen
voor de uitstoot. Hoe zit dat? Wim Essing
legt uit: “Voor autofabrikanten is het belangrijk om de uitstoot van stikstofoxiden
(NOx) zo laag mogelijk te houden. Maar
dat betekent een hoger brandstofverbruik. Met tuning kunnen we dat verbruik
terugdringen, en fors ook. Maar dat heeft
altijd gevolgen voor de samenstelling
van de emissie. Grofweg kun je stellen dat minder brandstofverbruik zorgt
voor een toename van stikstofoxide. Wat
onwenselijker is, is een gewetensvraag:
wil je minder brandstof verbruiken, of
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meer stikstofoxide in de lucht?” Het is
ook vaak een kwestie van politiek, aldus
Wim Essing: “Toen DAF in 2009 met de XF
kwam die hier moest voldoen aan de Euro
5-norm, was diezelfde vrachtwagen bij
onze klanten in Zuid-Afrika acht procent
zuiniger, want daar gold geen Euronorm.
We zien het ook bij landbouwmachines.
Een loonwerker koopt een gloednieuwe
maishakselaar en ontdekt tot zijn schrik
dat het ding 8% meer diesel verstookt dan
zijn oude machine, met dezelfde motor.
Dan praat je over een enorme verliespost.
Wij passen dan de software aan waardoor
de motorefficiëntie bij lagere toerentallen
verhoogd wordt, en het verbruik daalt met
tien procent”.
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ﬂow langs de luchtmassameter. De computer registreert
dat, en grijpt in. Die luchtmassameter is de bottleneck voor
concurrerende systemen op de markt. Doordat wij die ook
kunnen beïnvloeden, hebben we onbegrensde mogelijkheden binnen de marges van de motor”. Die marges verschillen
nogal per merk. “Bij Volkswagen/Audi zie je forse overdimensies, dat biedt veel ruimte. Bij Opel is dat veel minder. En
gedownsizede motoren zijn in de regel niet gemaakt om veel
vermogen te leveren. De 1.4 TSI bijvoorbeeld heeft bij hoge
toerentallen last van ‘astma’, er komt simpelweg niet genoeg
lucht in de motor. Pak je een Mercedes-Benz 180 CDI met 122
pk, dan zie je dat de grote turbo op die motor maar onder
een overdruk van 0.25 bar werkt, die doet dus bijna niets. In
theorie kun je daar wel 200 pk uithalen. Maar bij het ontwikkelen van een tuningbox kijken we niet alleen naar wat er
technisch mogelijk is, we willen verantwoord tunen. Wat
voor remmen zitten er bijvoorbeeld standaard op die auto?
Kan de transmissie het extra vermogen goed verwerken?”

Het autobedrijf als tuner
Op dit moment heeft Essing in Nederland 43 dealers, waaronder veel garagebedrijven en zelfs merkdealers. Dat aantal
moet op zijn minst verdubbelen als het aan Wim Essing en
Twan Kerstjens ligt. “We zoeken nu actief zelf de markt op.
We zijn altijd beter geweest in techniek dan in marketing,
maar we willen garagisten nu gaan overtuigen van de voordelen die het aanbieden van tuningboxen biedt. Het is een
extra selling point voor het garagebedrijf en een extra bron
van inkomsten.”
Wat krijgt de garagist in ruil voor het dealerschap? Om te
beginnen een dealervermelding op de website van EPC.
Daarnaast presentatiemateriaal voor op de balie en een
workshop bij Essing Performance Center in Venray. “Onze
dealers zijn onze ambassadeurs. Dus moeten ze precies weten hoe ons product in elkaar zit, en hoe het gemaakt wordt.
Dat laten we allemaal zien tijdens de workshop.”
Stel je wordt dealer, welke mogelijkheden kun je je klanten
dan bieden? “Een tuningbox kun je bij ons op kenteken be-
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een beter uitlaatsysteem. We leveren de tool waarmee je
de tuningbox kunt afstellen op die hardware, zodat je een
Stage 2 of Stage 3 tuning kunt realiseren”, zegt Kerstjens.

Garantie
De garagist kan bij Essing ook terecht voor het stellen
van diagnoses. Vooral bij hardnekkige storingen kan de
expertise van de tuner, voor wie de complexe elektronica geen geheimen kent, uitkomst bieden. Het scheelt
de garagist tijd, en de klant geld.
stellen. Binnen 24 uur heb je de juiste box en de bijbehorende kabelboom in huis. Heb je een klant die per se een vermogensmeting wil laten doen? Geen probleem, daar maken
we een afspraak voor. Heb je een klant met een wat oudere
auto, met een forse kilometerstand? Dan adviseren wij om
die auto voorzichtiger te tunen. We bieden een universeel
product, maar er zit wel een tool bij waarmee de garagist
het vermogen wat omlaag kan schroeven, om een oudere
aandrijﬂijn niet te zwaar te belasten. De andere kant op kan
ook: onze tuningboxen kunnen worden gecombineerd met
bijvoorbeeld een grotere intercooler, een grotere turbo en

Een heet hangijzer bij tuning is de garantie. EPC werkt met
enkele verzekeringsmaatschappijen die de fabrieksgarantie
op de aandrijﬂijn (motor, transmissie, elektronica) volledig
overnemen. “Daar bestaat geen onduidelijkheid over, want
we hebben elk component exact beschreven, van riem tot
zuiger. Daarover kan nooit discussie ontstaan. Daarnaast
werken we met een niet-goed-geld-teruggarantie van
dertig dagen. Is een klant om wat voor reden dan ook niet
tevreden, dan nemen we de tuningbox terug. Dat is gelukkig
nog nooit voorgekomen”, aldus Twan Kerstjens.
Kerstjens en Essing kijken vol vertrouwen naar de toekomst
van het bedrijf. “Chiptuning wordt langzamerhand onmogelijk gemaakt door autofabrikanten, de tuningbox heeft de
toekomst. Daarin hebben wij een enorme voorsprong opgebouwd. We zien dat de autobranche het ontdekt. We worden
steeds vaker gebeld door de vakgaragisten. Voor hen is
het een manier om extra service te bieden. Je geeft de auto
van de klant én je omzet een boost.”

Foto midden boven: EPC is gespecialiseerd in bypass tuning, maar ook
voor het op maat bouwen van complete aandrijflijnen, zoals hier met
sterkere drijfstangen en speciale
zuigers, draaien ze in Venray hun
hand niet om. Ze hebben er dus niet
alléén verstand van elektronica.

‘CHIPTUNING
WORDT
LANGZAMERHAND
ONMOGELIJK
GEMAAKT DOOR
AUTOFABRIKANTEN’

Essing in ‘t kort
Essing Performance Center (www.essingperformancecenter.com) is in 1997 opgericht als Essing
Race Development en was aanvankelijk vooral
actief met mechanische tuning in de motorsport.
Na een groei van het productassortiment in dieseltuning werd in 2001 de naam veranderd in Essing
Dieseltuning. Later is dit weer gewijzigd in Essing
Performance Center (EPC). EPC levert tuning voor
diesel- en benzinemotoren, ECO-performance,
specifiek om diesels zuiniger te maken, en Extreem
tuning: projecten op maat met vermogens tot
250 pk per liter. Behalve voor auto’s levert EPC
tuningproducten voor trucks, landbouwmachines
en boten. Het bedrijf is actief in negen landen. Alle
R&D gebeurt in Venray, de kabelbomen worden
door een OEM-producent gemaakt (voldoet aan
VAG-normen), printplaten worden gemaakt bij
D&D Mechatronics in Boxmeer. Sinds 2002 zijn
er wereldwijd meer dan 60.000 EPC tuningboxen
verkocht.

Tuningboxen zijn de core business
van Essing, maar ze maken er ook
graag de handen ouderwets vuil.
Wim Essing plaatst hier een krukas
in een 8,2 liter V8 van GM, bedoeld
voor een speedboot. Met compressor en versterkte internals moet
deze motor 1.000 pk gaan leveren.

Twan Kerstjens (links) en Wim Essing bieden de
garagist met hun tuningboxen een verantwoorde en
eenvoudige manier om middels tuning extra omzet te
genereren.
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