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Chiptuning: het onderwerp komt vaak ter sprake
tijdens de borrelpraat en de pk’s stijgen dan per
consumptie. Maar wij vakbroeders weten dat het
ook vaak fout gaat. Storingen, foutcodes, defecten
aan de ECU en motor- of versnellingsbakschades
zijn voorbeelden. Wie helpt je dan uit de brand?
Toch is het ook in de ‘serieuze’ autowereld een
veel toegepast middel om meer prestaties uit een
motor te halen. Volvo bijvoorbeeld gebruikt één
type motor om diverse vermogensklassen af te
dekken. De hardware van al die ‘varianten’ is gelijk,
de software verschilt. En ook via de Volkswagen-
importeur kun je je Golfje laten tunen zonder de
fabrieksgarantie kwijt te raken.
Blijkbaar hebben de ‘geblazen’ dieseltjes en benzi-

nemotoren dermate veel reserves dat dit zonder
problemen kan.
Die ervaring heeft ook Tom van der Weijden van
Digicar in Doetinchem. “Dagelijks voeren wij mo-
dificaties uit aan de motorsoftware voor diverse
klanten, waaronder de gerenommeerde merkdea-
lers, universele garagebedrijven, camperspecialis-
ten en particuliere autobezitters die meer van hun
voertuig verlangen.”

Modificatie op maat
Kenmerkend aan de ‘chiptuning’ van Digicar is de
voorzichtige benadering. “Het gaat ons niet om
de laatste pk’s. Rode draad in onze aanpak is
 tuning op maat: wat wil de klant en hoe kunnen

wij dat op een technisch verantwoorde manier
realiseren?”
Onder de klanten van Digicar zijn veel merkdea-
lers. In feite doet Digicar dan precies hetzelfde
als de autofabrikant, alleen het prijskaartje
 verschilt. “In sommige gevallen is het mogelijk
een vermogenswinst van 35% te realiseren, maar
daar gaat het niet altijd om. Een hoger koppel
en het daarbij behorende relaxte rijden zijn vaak
belangrijker.”
Onder zijn clientèle ook veel camperbezitters.
Zij kopen een camper met een 150 pk diesel,
maar komen er op de snelweg achter dat inhalen
wel erg lang duurt.

Eco-tuning
Maar het gaat niet altijd om meer pk’s of Nm’s.
Veel rijders zijn geïnteresseerd in een lager
brandstofverbruik en ook die winst is te halen bij
Digicar. “De inrichting van de motorsoftware is
altijd een compromis. De fabrikant moet reke-
ning houden met mondiale verschillen in brand-
stof- en oliekwaliteit en ook het onderhoudsni-
veau is niet gelijkwaardig op alle continenten.
Binnen de fabrieksafstelling zijn dus nogal wat
mogelijkheden om de motor optimaler te laten
draaien. Dat vertaalt zich in eerste instantie in
vermogenswinst, maar hierdoor kan een motor
met minder toeren dezelfde prestaties leveren.
Er wordt dus minder inspanning van de motor
gevraagd en daardoor minder brandstof ver-
bruikt. We hebben hier wel besparingen van
10% gezien!”
De brandstofbesparing kan ook op een andere
manier bereikt worden; een methode waar veel
fleetowners voor kiezen. Digicar kan via de soft-
ware de aandrijflijn extra beschermen, bijvoor-
beeld door de motor in toeren te begrenzen of
door de maximum snelheid te limiteren. Naast
 besparing op brandstofkosten vermindert ook
de onderhoudsbehoefte van de slijtdelen.
Maar ook voor deze ‘negatieve’ tuning is het
 noodzakelijk de motormanagementsoftware
te herschrijven.

Digitale opkikker
Softwaremodificatie optimaliseert motorprestaties

Nullen en enen bepalen voor een groot deel de prestaties en de motorkarakteristiek. Manipu-

latie van die getallenreeks staat bekend als chiptuning en dat doet bij menig techneut de

wenkbrauwen fronsen. Er zijn echter ook professionele bedrijven die betrouwbare resultaten

boeken en met een digitaal recept dure mechanische reparaties weten te voorkomen. Wij

 stellen Digicar uit Doetinchem aan u voor.

Via de OBD-stekker, een interface en met speciale software kopieert een dealer van Digicar de software van de te tunen auto. Dit gaat
vervolgens via internet naar Digicar in Doetinchem waar ze de kenvelden modificeren.

11AMT002_ArtDigicar.qxp:Opmaak 1  2/7/11  1:31 PM  Page 24

1



AMT | 2010
25AMT | 2011

Digicar fungeert ook als vraagbaak voor autobe-
drijven. “Laatst hoorden we van een relatie dat er
nogal wat onverklaarbare problemen zijn met de
Opel Vivaro en aanverwante modellen. Onder
bepaalde omstandigheden slaat de motor wel
aan, maar reageert totaal niet op het gaspedaal.
Na een aantal malen starten is het probleem
over en werkt alles weer normaal. De dealers en
de Opel-organisatie hebben er geen pasklaar
antwoord op. Men vervangt de injectoren en
vaak is het probleem dan wel verholpen. Maar
daar ligt de oorzaak niet, de injectoren zijn
 technisch nog niet versleten. Wij hebben het
probleem geanalyseerd en een softwarematige
aanpassing doorgevoerd waardoor het probleem
zonder vervanging van de injectoren is verhol-
pen. Wij passen voor vele Renault-, Opel- en
 Nissan-bedrijven de motorstuurapparaten aan
met onze software, en zorgen ervoor dat deze
software niet verloren gaat bij een eventuele
software-update.”

Steeds belangrijker
Softwareaanpassingen gaan steeds belangrijker
worden in het autobedrijf. Om u een voorbeeld
te geven: van Volkswagen is bekend dat als de
turbodruk net buiten de marges valt, deze een
foutcode genereert en het storingslampje laat
branden. Nu gebeurt dat redelijk snel omdat
de verstelling van de variabele turbogeometrie
makkelijk vast gaat zitten en de marges wel erg
eng zijn. Een nieuwe turbo is dan de reparatie-
handeling, terwijl Digicar softwarematig de
grenswaarden van de turbodruk iets verruimt
waardoor het systeem niet in de fout schiet.
 Uiteraard is dit niet altijd een oplossing: defect
is defect en als er sprake is van veel vervuiling
zal er gereinigd moeten worden.

Herschrijven van de kenvelden is maatwerk bij Digicar. Op basis van kennis en ervaring weten ze wat technisch verantwoord is.
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Digicar werkt met dealers, verspreid over Neder-
land. Het modificeren van de software gebeurt in
Doetinchem. Een dealer maakt via de OBD-stekker
met behulp van een interface en een eigen ont-
wikkeld programma, een kopie van de motorsoft-
ware. Daarnaast maakt hij ook een screenshot van
de live data, waarin de belangrijkste meetwaar-
denblokken van de software worden weergege-
ven. Dit geeft een goed beeld van de technische
staat van de auto.
Vervolgens verstuurt hij de originele data via een
dealer-login op de website naar Doetinchem,
zodat Tom van der Weijden de kenvelden kan her-
schrijven. Hij weet op basis van wat de klant wil en
zijn kennis van de technische mogelijkheden van
de auto, precies welke mappen hij moet modifice-
ren. In de praktijk ‘zit’ hij het meest in het kenveld
van de inspuiting, turbodruk en luchthoeveelheid.

Zodra hij dit heeft afgerond zet hij de gemodifi-
ceerde software weer op de speciale internetpa-
gina, zodat de dealer het eraf kan halen en kan
laden in de ECU.
Niet bij alle auto’s is het mogelijk om de software
via de OBD-stekker te kopiëren. Veelal wordt dan
de complete unit naar Doetinchem gestuurd,
waar men de chip van de printplaat los soldeert,
de software in een speciale opstelling in een
computer kopieert, deze in de computer modifi-
ceert en vervolgens de software weer in de
chip laadt.
Dit is slechts de techniek, waar het om gaat is de
‘op maat’ aanpak van het herschrijven van de soft-
ware en dat is iets anders dan via internet een chip
of software kopen. Digicar geeft volledige garantie
op de werkzaamheden, afhankelijk van bouwjaar
en kilometers zijn aanvullende garanties mogelijk.

Mocht de auto tijdens een bezoek aan de merkga-
rage een software update hebben gehad, en zo de
inspanningen van Digicar hebben gewist, dan
brengt Digicar deze zonder extra kosten nadien
weer aan.

Alvorens de kenvelden te herschrijven, beoordeelt Tom de meet-
waardenblokken van de live data sessie. Dit om de technische
staat van het voertuig vast te stellen. Het heeft immers niet zo
veel zin om te ‘tunen’ als bijvoorbeeld de luchtmassameter uit de
pas loopt.

Internet als koerier

Bij niet alle auto’s is het mo-
gelijk de ECU te herprogram-
meren via de OBD. Dan moet
de chip los gesoldeerd wor-
den en na herprogrammeren
teruggeplaatst. Of de com-
plete ‘centrale’ via deze speci-
ale BDM (Background Debug
Mode) opstelling worden uit-
gelezen en opnieuw geladen.
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