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Essing tunet voor meer pk’s of minder diesel

“Meer vermogen, minder brandstofverbruik en zorgeloos rijplezier”, Essing Diesel 

Tuning belooft nogal wat. Maar hoe gaat dat tunen in zijn werk? Wat zijn de gevolgen

voor de aandrijflijn? En hoe staat het met de emissies na tuning? De Rotterdamse

ATC-ers stelden de vragen, Wim Essing en Twan Kerstjens gaven de antwoorden én

een lesje dieselinspuittechniek.

1997, Twan Kerstjens mag een nieu-
we auto-van-de-baas uitzoeken.
Het budget staat een kale Audi A4
TDI met 110 pk toe óf een aange-
klede met 90 pk. Wat kiest Kerst-
jens? Hij vraagt advies aan zijn
oude kameraad Wim Essing: “Kies
de 90, dan maak ik er een 110 van”.
Een beetje bluf. Essing heeft veel
ervaring in de racerij, maar geen
ervaring met diesels. Toch staat
Kerstjens’ auto-van-de-baas nog
voor die een week oud is bij Essing.
Als Kerstjens de auto weer ophaalt,
is hij aangenaam verrast. De A4
loopt als een tierelier en heeft mi-
nimaal de acceleratie van de 110
pk. Waarschijnlijk meer.

Verantwoord 
vermogensbeheer

Als Kerstjens de motorkap opent is
hij minder enthousiast. Een print-
plaat van 40 bij 40 centimeter en
overal losse kabels. Dit ziet er niet
uit! “Het is nog maar een proto”,
excuseert Essing zich. “Ik bouw het
mooi klein, maar daar moet ik nog
wat componentjes voor kopen.”
Dan krijgt Kerstjens een ingeving:
“Maak mij er maar tien. En als ik
ze verkoop, maak je tien nieuwe”.
Essing ziet er wel wat in: “Oké,
maar dan moet jij me helpen.
Printplaatjes op maat maken, ka-
beltjes knippen, noem maar op”.
Kerstjens is akkoord. De eerste tien
verkoopt hij aan collega’s en Essing
Diesel Tuning is een feit.

Kwantitatieve regeling
Inmiddels telt Essing Diesel Tu-
ning zeven vaste medewerkers.
Het bedrijf heeft een landelijk dea-
lernetwerk en het levert tuning-
producten over de hele wereld. Om
uit te leggen hoe die werken, be-
gint Wim Essing bij de basis: “De
dieselmotor is kwantitatief gere-
geld. De luchttoevoer wordt niet
beperkt door een gasklep, dus bij
iedere slag zuigt de motor dezelfde
hoeveelheid lucht aan. En dus be-
paalt de hoeveelheid ingespoten
brandstof het vermogen”.
Essing neemt de Rotterdamse ATC-
leden mee naar de personenauto-
diesels van voor 1990: “De lijnpomp

daarop is helemaal mechanisch.
De schroefjes, boutjes en moertjes
bepalen de hoeveelheid ingespoten
brandstof. Draai je het stelschroef-
je terug, dan vergroot je de brand-
stofhoeveelheid en heb je ‘m getu-
ned. Draai je te ver, dan zie je grote
zwarte roetwolken achter je. Rijd
je bij -25°C dan kan je ’m nog een
slagje extra geven, want dan zit er
meer zuurstof in de lucht. Dat
scheelt zo 10 pk”.

Waarom autofabrikant niet?
Autofabrikanten konden dat slagje
extra niet geven. Ook in de bergen
of in de hitte, met veel minder
zuurstof, mocht de auto immers
niet roeten. En zo’n mechanische
brandstofpomp had geen terug-
koppeling, die het schroefje weer
wat terugdraaide als dat toch ge-
beurde.
Dat veranderde vanaf 1990 met de
komst van de elektronisch gestuur-
de brandstofpomp: “Die heeft geen
mechanische aanslag meer. De
computer bepaalt daarin de maxi-
male inspuithoeveelheid. Als de
motor voldoende lucht aanzuigt,
kun je bij motoren vanaf die tijd
tunen door de computer te beïn-
vloeden”.
“Maar vanaf toen kon de fabrikant
het dus ook”, denkt een ATC-lid.

ATC-avond in Rotterdam. Wat zijn de voordelen van elektronisch dieseltunen en wat de gevaren? Wim Essing en Twan
Kerstjens boeien van de eerste tot de laatste minuut.
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“Waarom doet hij dat dan niet?”
Essing kent tal van redenen: “Hij
wil met één motorontwerp meer-
dere versies leveren. Denk aan een

Vito met 80 pk, een met 112 pk en
een met 120 pk. Het kan ook zijn
dat hij nog wat lucht overhoudt
om bij een toekomstige upgrade
een paar pk’s extra te kunnen leve-
ren. Verder heeft hij extra lucht
nodig om met EGR te kunnen wer-
ken. En hij moet natuurlijk altijd
nog wat reserve houden voor de
meest extreme omstandigheden”.

EOBD, chip of bypass?
Volgende vraag: “En hoe beïnvloedt
de dieseltuner de computer dan?”
“Er zijn drie manieren”, weet Es-
sing. “Allereerst EOBD-tuning. De
tuner zet via de diagnose-aanslui-
ting een programma met aange-
paste kenvelden in de motorcom-
puter. Dat gaat snel, je hoeft niets
te solderen of te monteren en als
het moet is het ook weer snel on-
gedaan gemaakt. Gewoon oude
programma er weer in en klaar.
Nadeel is natuurlijk dat je het tu-
ningprogramma kwijt bent als de
dealer een fabrieksupdate laadt.
Een ander nadeel is dat een oplet-
tende autotechnicus bij het uitle-
zen afwijkende waarden voor de
verschillende parameters ziet.”
Mogelijkheid twee is chiptuning:
“De chip in de ECU, waar de ken-
velden op staan, wordt vervangen

door een chip met aangepaste
waarden. Dat is een lastige opera-
tie. De ECU moet open, de ene chip
losgesoldeerd, de ander erin en
daarna moet het weer netjes afge-
sloten worden. Soms gaat dat mis.
Een printplaat breekt en de ECU
raakt beschadigd. Dat maakt chip-
tuning duur”.
Essing werkt met de derde moge-
lijkheid, de bypass, een kastje dat
de signalen in de terugkoppellus
naar de ECU beïnvloedt: “Stel de
computer geeft aan dat het brand-
stofsysteem ‘10’ moet inspuiten.
Het systeem koppelt terug dat het
10 heeft ingespoten, maar het kast-
je trekt er twee vanaf. De compu-
ter denkt nu dat er maar ‘8’ is in-
gespoten en zet er ‘2’ bovenop. Het
voordeel is dat je op deze manier
tijdens diagnose geen afwijkende
waarden vindt. Verder is zo’n kast-
je er heel makkelijk tussen te plug-
gen. In- of uitbouw neemt maar
een paar minuten in beslag”.
Sommige ATC-leden zijn minder
enthousiast: “Ik krijg altijd een
beetje bittere smaak in de mond
van zulke kastjes”. Dat verbaast 
Essing niet: “Er zijn kastjes die al-
leen maar een weerstand voor de
temperatuursensor zetten. De ECU
denkt dat het kouder is en spuit

Tunen via de EOBD-aansluiting, niets solderen of monteren en het is ook zo
weer ongedaan gemaakt.

Eind jaren tachtig, dieselmotoren met
mechanische pompen. De schroefjes,
boutjes en moertjes van de lijnpomp
bepalen de hoeveelheid ingespoten
brandstof.

Chiptuning is arbeidsintensief. De
ECU moet open, de ene chip eruit, de
andere er in.

Bypass-tuning gaat razendsnel. Stekker los en Powerpack of Ecopack ertussen.
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meer in. Met zo’n primitief kastje
kun je problemen verwachten.
Verder zijn veel kastjes ‘Made in
China’. Maar dit is wel hardware
die jarenlang mee moet onder de
moeilijke omstandigheden onder
de motorkap. Wij laten onze mo-
dule, de Powerpack, maken bij
D&D Hardware en onze kabelbo-
men komen van Argowil. Allebei
Nederlandse bedrijven. Dat kost
wat meer, maar dan weet je wel
dat je iets goeds hebt”.

Langer inspuiten
Wat je met tuning kan doen, hangt
af van het type brandstofsysteem.
Een van de eerste ECU-gestuurde
brandstofpompen was de Bosch
VP37, die bijvoorbeeld op de TDS-
motoren van BMW zat: “De plun-
jer die de brandstof verpompt
volgt de nokbeweging. Een ring be-
paalt het gedeelte van de slag dat
daadwerkelijk ingespoten wordt.
De ECU bestuurt die ring. Ga je
meer van de slag gebruiken, dan
spuit je dus langer in. Daar zit een
grens aan. Hoe verder de zuiger in
zijn neergaande slag is, des te min-
der verbrandingsenergie er nog op
over te dragen is. Ga je te ver dan
stook je alleen nog maar de uitlaat-
gastemperatuur op, zonder dat de

motor nog extra pk’s levert”.
Met de VP37 was voor- of na-in-
spuiting onmogelijk. Daarom in-
troduceerde Bosch de VP44, die op
bijvoorbeeld de Audi A6 2.5 TDI
zat. Essing was niet blij met die
VP44: “Een onding! Als de ECU de
retour afsloot, spoot hij in. Door
het retourventiel langer aan te stu-
ren spuit je dus langer in”. Dat
geeft dezelfde beperking als bij de
VP37: “Ga je te ver, dan wordt je
turbo witheet”.
Bovendien loopt er een grote
stroom tijdens het aansturen van
het ventiel: “Stuur je langer aan
dan loopt die stroom ook langer.
Daarmee hebben we meerdere ke-
ren de hybrideprintplaat van de
VP44 afgebrand”.

Einde van pompverstuiver
Ook bij de pompverstuivers die
VW en Audi vanaf 1998 gingen ge-
bruiken zat Essing in het begin
met dat probleem: “Zolang de
pompverstuiver niet wordt aange-
stuurd stroomt de brandstof vrij-
wel drukloos naar de retour”. Zo
gaat er weinig energie verloren in
het onnodig onder druk zetten en
weer aflaten van de brandstof.
Maar ook hier is voor de aanstu-
ring een flinke stroom nodig. Toch

brandt de elektronica zonder tu-
ning niet zomaar af: “De spoel die
de nozzle bedient, wordt aange-
stuurd met PWM (Pulse Wide Mo-
dulation). In het begin trokken wij
die spoel daarna nog even lekker
aan, maar dat ging mis. Nu sampe-
len we de PWM en zetten dat sam-
ple erachter om niet teveel energie
door de spoel te laten gaan”.
De pompverstuiver is technisch
hoogwaardig. Toch stapte zelfs
Volkswagen over op de common
rail. Essing begrijpt waarom: “Als
motorkopontwerper zou ik ook af-
willen van de pompverstuiver.
Zo’n ding vraagt een grote schacht,
een pompnok op de nokkenas en
een dikke tuimelaar. Het valt niet
mee daar allemaal ruimte voor te
maken. De VW Audi-pompverstui-
vermotor met 16 kleppen is echt
een huzarenstukje”.
Behalve zijn ruimtebeslag kent de
pompverstuiver nog een probleem:
“Die pompnok is 38 krukasgraden
groot. Daarna gaat de plunjer te-
rug. Buiten die 38° inspuiten kan
dus niet. Dat maakt het regenere-
ren van een DPF lastig”.

Vrijheid in de 
brandstofhuishouding
En dus werken alle personenauto-
fabrikanten nu met common rail:
“In die ‘gemeenschappelijke buis’
zit altijd brandstof onder druk
voor alle injectoren. Het inspuit-
tijdstip is daarmee vrij te kiezen.
Bovendien kun je door de druk in
de rail te variëren in dezelfde tijd
meer of minder brandstof inspui-
ten. Meer brandstof betekent daar-
mee niet meer automatisch dat die
brandstof later komt. Die vrijheid
in de brandstofhuishouding geeft
enorme voordelen”.
Essing gebruikt die vrijheid niet al-
leen om common rail-motoren
krachtiger te maken, maar ook om
ze zuiniger te maken: “Door in
deellast de raildruk te verhogen
spuit je dezelfde hoeveelheid
brandstof in kortere tijd in. Op die
manier draag je meer verbran-
dingsenergie over op de zuiger”.
“Maar dat geeft een hogere piek-
druk en dus meer NOx”, weet een
ATC-lid. “Klopt, maar vaak is er
nog ruimte. Meestal kun je nog 7
tot 8% aan brandstofverbruik win-

Volledige vrijheid. Bij common rail-injectie is zowel de inspuitduur als het in-
spuitdebiet (brandstofhoeveelheid per milliseconde) elektronisch aan te passen.

Beeld van elektronisch getunede pompverstuiver. Na de fabrieks-PWM stuurt
een gesampeld stukje PWM het magneetventiel een milliseconde langer aan.

Even rechtzetten voor de historici: deze EDC-pomp uit 1986 op een indirect in-
gespoten BMW-diesel was de eerste elektronisch geregelde brandstofpomp.
Audi had in 1989 de primeur voor de DI-diesels met de VP34. Kort daarna komt
de grote doorbraak met de VP37. Vanaf dat moment begint het elektronisch
dieseltunen.
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nen zonder dat de NOx-uitstoot
over de limiet van de voor de auto
geldende Euro-norm gaat.”
Hoe Essing dat weet? “Wij doen 5-
gasmetingen tijdens de ECE 15 en
de EUDC-rijcyclus op de rollen-
bank. Wij hebben van Senter
Novem zelfs subsidie gekregen
voor dat project. Inmiddels rijden
er al heel wat auto’s met een Eco-
pack, het zuinige broertje van de
Powerpack, onder de motorkap.

Vooral f leetowners, taxibedrijven
en andere wagenparkeigenaren
maken gebruik van die Ecopack”.

En de levensduur?
Ten slotte de hamvraag: “Wat doet
zo’n Ecopack of Powerpack met de
levensduur van de aandrijflijn?
Hoe zit het met de versnellingsbak-
tandwielen, prise-as, koppeling,
het tweemassavliegwiel en de ho-
mokineten?” Essing is eerlijk:

“Meer mechanische belasting en
meer thermische belasting geeft
een reductie van de levensduur.
Hoe groot die levensduurreductie
is? Dat hangt ervan af hoe je tunet.
Hij toont een vermogens-koppel-
grafiek van een Mazda6 CRD. Op
het koppel staat een enorme bult
zo rond de 2200 t/min. Deze auto
kwam bij ons op de vermogens-
bank terecht. De eigenaar wilde
lekker veel koppel onderin om ge-

Tunen met levensduurrisico. De blauwe lijnen geven ver-
mogen en koppel na tuning weer. Lekker veel koppel on-
derin om een zware aanhanger te trekken. Maar hoe lang
houdt de aandrijflijn van deze Mazda6 dit vol?

Zo kan het ook. Het koppel van de Subaru nam onderin
niet toe, maar loopt na tuning vanaf 1750 omwentelingen
bijna horizontaal. Het vermogen groeide ondertussen van
150 naar 180 pk.

makkelijk een caravan te trekken.
Kan zijn, maar doe dit niet. Met
zo’n koppelkromme maak je alles
kapot”.
Hoe dan wel? “Subaru Benelux
vroeg ons een 180 pk Powerpack te
ontwikkelen voor de 150 pk 2.0
boxerdiesel in de Impreza. We ma-
ten 15 à 20% restzuurstof. Geef je
dan 20% meer diesel dan is er on-
der vollast geen restzuurstof meer
om het DPF te regenereren. Dus is
allereerst een hogere laaddruk no-
dig. In eerste instantie hebben we
daarna over het hele toerenbereik
een stuk bovenop het koppel gezet.
Dat voelde niet goed voor de aan-
drijflijn. Daarom lieten we het kop-
pel bij laag toerental ongemoeid en
trokken de koppellijn bij stijgend
toerental bijna horizontaal door tot
het toerental van maximum ver-
mogen. Als je het zo doet is diesel-
tuning goed voor lang en zorgeloos
rijplezier.” ●

Erwin den Hoed

© WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional 4




