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ONDERSTEL
Bosch ESP-ontwikkeling

Komt na ABS ook ESP als standaard in Europa?

Foto’s /Tekeningen: Bosch

Bosch staat voor sta

voor productie, maar dat was pas in 1995. Het
zal nog wel even duren voor ook dat in elke
auto zit.

Doorlopende ontwikkeling
Hoewel ABS al bijna dertig jaar bestaat is de ont-
wikkeling bepaald niet gestopt. Begin dit jaar
ging weer een nieuwe generatie in productie.
Vooral door de elektromotor voor de drukpomp
een variabele snelheid te geven, aanpasbaar aan
de vereiste regelsnelheid, kon een kleinere
motor worden toegepast. Daarmee wordt de
hydraulische eenheid een stuk compacter. Hij
neemt ook minder elektrische energie op,
heden ten dage een zegen voor het zwaar
belaste boordnet van auto’s vol elektrische hulp-
systemen. De kleinste versie weegt maar 1,4 kg
en vergt nog geen liter inbouwvolume.

Sinds 2004 zingt Bosch niet alleen naar indus-
triële afnemers, maar ook naar het publiek de
lof van ESP-stabiliteitsregeling. Dit als mede-
ondertekenaar van het programma dat de
Europese Unie in 2001 startte om tot aan 2010
het aantal verkeersdoden te halveren, waarbij
de EU-werkgroep Cars 21 uitrusting van auto's
met ESP aanbeveelt. Concreet doel is dat in 2010
meer dan de helft van alle nieuwe auto’s in

Europa met ESP geleverd zal worden. Om het
publiek warm te maken voor de voordelen van
ESP werd zelfs de voorlichtende website
www.bosch-esperience.com ingericht.
Bij het moderne ABS dat Bosch in 1978 als eer-
ste uitleverde duurde het tot 2004 voor dat
systeem op elke auto standaard werd, op
afspraak van de in ACEA verenigde Europese
autobouwers. Ook ESP leverde Bosch als eerste

Uiteraard speelt eigenbelang een rol, toch heeft Bosch

gelijk dat het bedrijf zich ten behoeve van de verkeersvei-

ligheid wereldwijd inzet als voorvechter van het ESP-stabi-

liteitssysteem. Op hun ijzig testcentrum vlak onder de

poolcirkel ondervonden we nog eens de voordelen van

stabiliserende remregelingen. Het testcentrum helpt mee

om regelmatig weer betere versies uit te brengen, zoals

ESP Plus en Premium.

Sinds begin dit jaar produceert Bosch generatie
8.1 van zijn ABS-system. Dat is hier het linker
apparaat, 20% kleiner dan generatie 8.0 ernaast.
Het is tevens lichter, stiller en remt beter op glad-
de ondergrond.

Periodiek vervangen van remvloeistof vereist bij
een ESP-systeem een diagnosetester. Vochtvrije en
weinig samendrukbare remvloeistof is essentieel
voor optimale ESP-werking.
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Overzicht van de ESP-verbreidingsgraad naar autoklasse. Het Europees gemiddelde steeg in 2005 naar
39%. In Japan wordt nog veel minder ESP ingebouwd, in de VS helemaal weinig.
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Overzicht van de elementen in een ESP-systeem,
waarmee overigens met andere stukjes program-
matuur erbij nagenoeg alle aandrijf- en remrege-
lingen uitgevoerd kunnen worden.

biliteit
Problemen met de betrouwbaarheid zijn er nau-
welijks, begrepen we van enkele grote grossiers
die mee waren om het Zweedse testcentrum van
Bosch te zien. “Het enige onderdeel waar we
regelmatig vraag naar hebben is de wieltoeren-
talsensor. Die raakt nog wel eens beschadigd bij
werk aan wielen en remmen, sommigen slagen
er ook in ze scheef te monteren zodat ze niet
werken.”
Het is niet anders bij ESP, eigenlijk een uitge-
breide variant van ABS met meer sensoren en
regelmogelijkheden. Omdat ESP per wiel apart
kan ingrijpen om de auto te stabiliseren is des
te belangrijker dat alle remmen in uitstekende
staat zijn. Daar de regelsnelheid van ABS en ESP
gedurig hoger wordt om sneller, soepeler en
minder hoor- en voelbaar in te grijpen is ook
remvloeistof in topconditie erg belangrijk.

Modulaire mogelijkheden
De grootste ontwikkeling zit in het nog relatief
jonge ESP. Medio vorig jaar lanceerde Bosch ESP
Plus met extra functies. Nu komt speciaal ESP
voor bestelauto's in productie, en halverwege dit
jaar ESP Premium. Modulaire opzet zorgt dat
steeds dezelfde basisaggregaten gebruikt wor-

den, die alle extra toe te voegen functies aan-
kunnen. De autofabrikant mag kiezen welke
functies hij wil. Zo kan het Plus-systeem onder
meer zorgen voor stabilisering van een getrok-
ken aanhanger die gaat slingeren. Bestelwagen-
ESP meet aan de reacties van de auto hoeveel
lading erin zit en hoe hoog het zwaartepunt
ligt, daar zich een groot verschil in weggedrag
voordoet tussen een lege en volle bestelwagen.
Mogelijke extra’s in ESP Plus zijn ook Brake
Wipe en Brake Prefill. Bij regen (ruitenwissers
aan) worden regelmatig de remmen even licht
aangedrukt, zodat de schijven droog blijven, en
de remmen dus zonodig meteen kunnen reage-
ren. Bij plots gas loslaten worden de remmen
ook vast tegen de schijven aangelegd, omdat
waarschijnlijk is dat geremd zal worden en het
remsysteem dan sneller zal reageren. Ook de
HillHolder tegen terugrollen op een helling Peter Fokker

Elektronisch Stabiliteits Programma ESP

1 = Hydraulisch aggregaat met ingebouwde regeleenheid
2 = Wieltoerental sensoren
3 = Stuurhoek sensor
4 = Giersnelheid- en versnellingssensor
5 = Regeleenheid voor communicatie met motormanagement

Niemand minder dan de
koning van Zweden
opende in december 2003
het grote Bosch-testcen-
trum in de buurt van
Arjeplog. Daar, op korte
afstand van de poolcirkel,
heeft nu een reeks auto-
concerns en toeleveran-
ciers eigen testcentra
ingericht, zodat in het
winterseizoen de ge-
meente Arjeplog naast
3000 eigen inwoners een
wisselend gezelschap van
1000 technici huisvest. Al
in 1973 werd het stadje
door Opel-technici ont-
dekt als ideale basis voor

wintertests, toen ze za-
gen hoe lokale piloten op
een ijsmeer een tijdelijke
landingsbaan maakten.
Bosch test op een van de
talloze bevroren meren
rond Arjeplog vooral
remregelsystemen, zoals
ABS, ASR en ESP. Deels
wordt op land getest,
deels op het meer er-
naast. Daartoe wordt
zelfs asfalt op het ijs
gelegd, om rijden op ver-
schillend gladde onder-
grond te beproeven.
Sterker, dat asfalt wordt
nog verwarmd ook! Het
ijs kan dat hebben, een

truck van zes ton kan er
gerust overheen, horen
we. Het is overigens niet
zo dat deze onderstelsy-
stemen alleen daar, waar
het lekker glad is getest
worden. “Als we hier een
ABS of ESP voor een
nieuwe auto haarfijn
hebben afgesteld moet
die ook naar onze test-
centra in Duitsland en de
hitte van Arizona. Daar
gedraagt zo’n systeem
zich weer anders, en
moet de afstelling bijge-
steld worden”, licht de
chef van het testcomplex
toe. ●

Op een terrein van ruim vier vierkante kilometer werken tot
wel 400 mensen van Bosch tegelijk aan beproeving en afstelling
van onderstelsystemen.

Vaitoudden testcentrum: ijs en asfalt

maakt deel uit van ESP Plus.
In de Premium-versie zitten geen twee maar zes
pompzuigers, waardoor dit ESP nog sneller en
gevoeliger kan regelen. Het hoort bij de nieuw-
ste intelligente cruise control ACC, die nu de
auto in een file automatisch tot stilstand kan
afremmen, en sterkere remingrepen kan leve-
ren dan eerdere ACC versies als de auto te snel
een obstakel nadert. ESP Premium is er alvast
op berekend een automatische noodstop te kun-
nen maken, zodra dat wettelijk toegestaan
wordt. Ook dat behoort bij de nieuwste ontwik-
keling: ABS en ESP zijn geen op zichzelf staande
systemen meer, ze moeten leren als ‘vehicle
dynamics management’ VDM samen te werken
met allerlei andere boordsystemen voor veilig-
heid en stabiel weggedrag. ●
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