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REPORTAGE 
Tuning bij AMG

Beide modellen zijn nieuw, de sinds oktober
leverbare E 55 AMG sluit aan bij het debuut van
de nieuwe E-klasse eerder dit jaar. Pas in februa-
ri 2003 komt de C 30 CDI AMG beschikbaar. De
productie draait nu nog op proef, een primeur
dus. Niet eerder bewerkte AMG een diesel, en er
is een nieuwe productielijn voor opgezet. Dat
paste mooi in de afgelopen zomer opgeleverde
uitbreiding van AMG’s thuisbasis in
Affalterbach, waarmee het bedrijf ruim twee-
maal zoveel ruimte kreeg. De nieuwe motorfa-
briek kreeg een plaatsje in de uitbreiding en is
grofweg verdeeld in een helft die diesels maakt
en een helft voor benzinemotoren.

Relatief economische opzet
Wat de benzinemotoren betreft is er een vrij
grote mate van standaardisatie. Het gaat om
twee motorblokken, 3.2 V6 en 5.5 V8, met een
mechanische compressor op de V6 en een deel
van de achtcilinders. Er is enig verschil in speci-

ficatie al naar gelang het autotype waar de
motor in komt, maar men dekt toch met maar
drie wezenlijk verschillend opgebouwde moto-
ren een gamma van acht automodellen. Deze
economische opzet heeft kennelijk veel te
maken met de overname door Daimler-
Chrysler, bijna vier jaar geleden. Die had een
opmerkelijke productiestijging tot gevolg: van
5000 auto’s in 1999 naar ruim het dubbele een
jaar later, en naar 18.700 stuks in 2001. Het
streven is om dit jaar op 20.000 te komen. In
ons land gaan momenteel zo’n 250 AMG-
Mercedessen per jaar de deur uit.
Bedrijfsoprichter Hans Werner Aufrecht heeft
zich nu naast de AMG-fabriek gevestigd als

ambachtelijk bouwer van racewagens onder de
naam HWA. In een laboratoriumachtig com-
plex maakt hij daar onder meer de DTM race-
toerwagens voor AMG. Zo zijn de productie- en
raceafdeling van AMG feitelijk gescheiden.
In de productie zien we een bord met 41 naam-
schildjes, dat zijn de motorenbouwers die elk
gekwalificeerd zijn om een compleet aggregaat
te bouwen. In twee uur een benzinemotor, of
in (nu nog) drie uur een diesel. Per dag levert
dat in totaal circa honderd motoren op. Elders
in het complex worden ze ingebouwd, samen
met de andere specifieke delen die van een
gewone Mercedes een AMG-versie maken. Voor
wie dat nog niet speciaal genoeg vindt is er
AMG Manufaktur die auto’s geheel naar wens
afwerkt.

Bepaald geen chiptuning
Het lijkt een vrij simpel recept om op de benzi-
nemotoren een compressor te schroeven voor

De vergrote en versterkte vijfcilinder diesel van de
C 30 CDI opende een nieuwe wereld voor AMG.
Ook bij tuning is een diesel toch iets wezenlijk
anders dan een benzinemotor. De opgedane ken-
nis zou AMG graag verder benutten om ook de V8
diesel eens aan te pakken.
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ning van de compressor zien we drie in ster-
vorm aaneen gelaste luchtgeleiders: “Die heb-
ben we erin gezet om de pompwerking van de
compressor tegen te gaan, dan reageert hij
beter bij gas geven.” De tussenkoeler, naast de
motor, is hier aangesloten op twee radiateurs
die niet achter, maar naast de radiateur van de
motorkoeling zitten voor maximale effecti-
viteit. Het motormanagement stuurt mede op
de temperatuur van de inlaatlucht.
Verder is de uitlaatgasrecirculatie herzien, er
zijn krachtiger gloeispiralen ingebouwd met
een zelf ontwikkeld stuurprogramma, de ver-

meer prestaties. Dat vereist natuurlijk wel wat
aanpassing van delen die hoger belast worden,
zoals zuigers, klepveren en krukas. Bovendien
wordt de cilinderinhoud maximaal vergroot.
Maar ook het smeersysteem en de koeling wor-
den ‘opgevoerd’, zodat uiteindelijk vrijwel de
hele motor is veranderd. De mechanische com-
pressor gaat vergezeld van een lucht/water tus-
senkoeler, die een eigen elektrische pomp en
watercirculatie heeft, met een extra radiateur
achter de originele radiateurs voor motorkoe-
ling en airco.
Een dergelijke tussenkoeler wordt eveneens
toegepast op de nieuwe turbodiesel. Afgeleid
van de Mercedes 2.7 vijfcilinder die ook al een
turbo met variabele geometrie en (lucht/lucht)
tussenkoeler heeft, dus niet zomaar te verster-
ken viel door er een compressor bij te zetten.
Centraal staat hier een vergrote inhoud door
een nieuwe krukas met langere slag, de groot-
ste Garrett turbo die maar mogelijk is, en ver-
der veel detailwerk.
Opvallend is dat de compressie verlaagd werd
van 18 naar 16,5:1, in verband met toepassing
van een hoge turbodruk. De druk en verstel-
ling van de leidschoepen worden door het
motormanagement geregeld. In de inlaatope-

In de fabriek van AMG geldt het principe ‘one
man, one engine’. Als een letterlijk lopende band
assembleert één persoon de complete motor en
doet enkele lektests, voor hij zijn naamplaatje op
de motor plakt.

Foto’s: Mercedes / J. van der Vaart

In de motoren van AMG speelt de compressor een
centrale rol in de prestatiewinst. Bij de E 55 AMG
zien we hier de geperfectioneerde mechanische
Roots-compressor tussen de inlaatkasten liggen.
Typisch voor Mercedes, die als een der weinigen
kiest voor de mechanische compressor om benzi-
nemotoren aan  veel ‘bottom power’ te helpen,
waar een turbocompressor op niet vrij aanzuigen-
de motoren minder ideaal werkt.

haal

Het verlaagd onderstel met straffere vering en
versterkte remmen voor de C 30 CDI neemt AMG
over van de bestaande C 32 AMG met compressor-
benzinemotor. De speciale dubbele uitlaat inclusief
katalysator is ook geheel aangepast op vermin-
derde weerstand.
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sterkte zuigers worden extra gekoeld met olie-
sproeiers. Iets bijzonders moest AMG bedenken
om de verhoogde warmtebelasting op te van-
gen, in een motor met ijzeren blok en alumini-
um kop. Verschil in uitzetting dus bij het
opwarmen, om daarbij de spanning in de cilin-
derkopbouten niet te hoog op te laten lopen,
staan deze in een oliebad, zodat ze snel mee
opwarmen.

Overweldigend
Wat levert dat dan allemaal op? Deze bewerkin-
gen brengen de C 30 CDI op maximaal 170 kW
bij slechts 3800 t/min, ofwel 45 kW winst verge-
leken met de normale C 270 CDI. Het maxi-
mum koppel stijgt tot 540 Nm, een winst van
140. Waarden die dicht liggen bij wat een stan-
daard achtcilinder S 400 CDI in huis heeft! Het
gemiddeld verbruik zou nog heel mooi blijven,
met 7,6 l/100 km tegen 7,1 voor een standaard C
270 CDI. Zal het wat tegenvallen, dan is dit
altijd nog iets heel anders dan wat een E 55
AMG aan brandstof vraagt. Daar staat tegenover
350 kW vermogen en 700 Nm koppel een opge-
geven gemiddeld verbruik van 12,9 l/100 km.
Uiteraard scheelt het dat een C-model wat klei-
ner en lichter is dan een E, maar het valt toch
op dat de C met diesel in acceleratiegeweld
maar zo weinig onderdoet voor de driedubbel
gespierde E. Met beide auto’s is het effect van
even gas geven om op een landweg iemand te
passeren werkelijk verpletterend. De diesel rea-
geert nauwelijks trager of minder sterk op het
gaspedaal. Beide auto’s hebben overigens in

principe dezelfde vijftraps automaat met speci-
aal AMG Speedshift programma, vooral geopti-
maliseerd voor sportief rijden.
Er wordt vlotter teruggeschakeld bij snelheid
minderen, bij snelheidsverandering tijdens
bochten rijden worden schakelacties juist
onderdrukt om de stabiliteit van de auto niet te

benadelen. Wanneer van automatische op
sequentiële handschakeling wordt overgegaan
zoekt de transmissie meteen de versnelling op
die het best past bij belasting en rijtempo van
dat moment. In verband met de motorische
krachtsexplosies wordt al in de eerste versnel-
ling de koppelomvormer overbrugd.
De diesel kan een 0-100 sprint neerleggen in
een luttele 6,8 seconden. Daarvoor heeft een E
55 AMG nog 2 seconden minder nodig, maar
met de eerste AMG diesel ben je net zo goed
sneller dan vrijwel al het overig verkeer. Ten
koste van een iets verhoogd niveau in geluid en
trilling tegenover het standaard product. Maar
goed, dan merk je tenminste ook als je even
niet alle beschikbare kracht benut dat je AMG
rijdt. Zelfs in Duitsland is er nauwelijks meer
kans om nog even te controleren of de top van
deze beide auto’s echt begrensd is op 250 km/h.
Er wordt ons toevertrouwd dat de E 55 tot meer
dan 300 km/h komt, zonder begrenzer. ●

Het mag wat kosten: een monteur
rijdt deze fraaie trolley met draaiba-
re kop langs alle stations die nodig
zijn om de hele motor te bouwen.
Onderweg worden diverse lektests
uitgevoerd, zoals hier. Aan het eind
van de lijn draait de complete motor
nog eens op externe kracht, er wordt
niet proefgedraaid.

Peter Fokker

AMG maakt geen eigen onderdelen,
alles wordt ingekocht of bij
Mercedes tussen de reguliere pro-
ducten door gemaakt. Maar er
komen volgens AMG nauwelijks
onderdelen uit de standaardtypes
van Mercedes aan te pas in hun
motoren.

Vanaf 1995 staan  de regels van de Duitse DTM
raceklasse toe vrijwel geheel naar eigen inzicht
een auto te bouwen. U ziet onder de neus van de
Mercedes CLK voor 2002 dat die nauwelijks iets te
maken heeft met een serieproduct. Ook bij AMG
zijn race- en productiewagens nu gescheiden
zaken.
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