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Bra att veta om oljor

Av API uppgjord klassificering av driftsbetingelser för förbränningsmotorer 
och transmissioner. Klassen för bensinmotorer börjar med bokstaven S 
(Service) följt av en andra bokstav och för dieselmotorer med bokstaven C 
(Commercial) följt av en andra bokstav. Ju högre upp i alfabetet man 

kommer desto högre prestanda på oljan. Klasser för bensinmotorer är  
SA–SM. Klasser för dieselmotorer är CA–CI-4. För transmissionsoljor  
börjar API-klassen med GL följt av en siffra, 1–5, där siffran anger 
användningsområdet.

Bensinmotorer, API

 
SA–SD Äldre ej aktuella specifikationer. 

SE Bensinmotorer från 1971/1972 års modell och senare. Ger  
 bättre skydd mot oxidation, korrosion och avsättningar än  
 oljor i klasserna SD och SC. 

SF Bensinmotorer av 1980 års modell och senare. Högre krav  
 på oxidationsstabilitet och antiwearegenskaper. 

SG Bensinmotorer av 1989 års modell och senare. Högre krav  
 på oxidationsstabilitet, antiwear-egenskaper, slam,   
 avlagringar och korrosion än SF. 

SH Som API SG men betydligt hårdare krav på vem som får   
 utföra bedömningen och provningen av oljan.

 
Sj Introducerades 1997 och har bl.a. högre krav på flyktighet,  
 låg- och högtemperaturegenskaper jämfört med SH. 

Sl Specifikation som introducerades 2001. Innebär en   
 avsevärd kvalitetshöjning jämfört med SJ, framför allt   
 avseende oxidationsmotstånd. Oljan tål alltså hög   
 temperatur under lång tid. 

SM Introducerades 2004 och innebär en förbättring av   
 nötnings- och oxidationsmotstånd jämfört med SL.   
 Motsvarar ungefär ACEA A3/B3/B4.

SN  Introducerades 2010. Är bättre än SM på slam, kolv- 
 beläggning och efterbehandlingssystem. Finns från  
 0W-20 – 10W-30.

Transmissionsoljor enligt API

 
Gl-1 Olja utan EP-tillsatser 

Gl-2 (Används ej) 

Gl-3 (Används ej) 

Gl-4 Mild EP-olja för hypoidväxlar. 

Gl-5 EP-olja för hårt belastade hypoidväxlar.

Dieselmotorer, API

 
CA-CB Äldre ej aktuella specifikationer. 

CC Dieselmotorer, inklusive lätt överladdade, som  
 arbetar under medelsvåra till svåra förhållanden.   
 (MIL-L-2104 B och MIL-L-46152 B). 

CD Dieselmotorer som arbetar under svåra förhållanden,   
 såsom turboladdade dieselmotorer med höga varvtal och  
 motoreffekter. (Caterpilllar Serie 3 och MIL-L-2104 C). 

CD+ Beteckning för oljor som utöver API CD också möter krav  
 på oljor med förlängda bytesintervaller. 

CE Drifttypisk för turboladdade dieselmotorer. Oljorna i   
 klassen ger bättre skydd mot avlagringar och oxidation än  
 oljor i klass CD.

CF-4 Oljor i klassen är anpassade till amerikanska miljömotorer,  
 bl.a. Caterpillar. 

CG-4 Utökade krav jämfört med CF-4 för amerikanska miljö-
 motorer, bl.a. nya Caterpillarmotorer. 

CH-4 Specifikation avseende olja till motorer som uppfyller 
 1998 års amerikanska avgaskrav. Klarar bränslen med   
 svavelhalter upp till 0,5 %. Kvalitetsnivå som överträffar  
 CG-4. 

CI-4 Oljekvalitet som överstiger CH-4. Klarar de speciella krav  
 som ställs i och med 2004 års amerikanska avgaskrav.   
 Speciellt utvecklad för motorer med EGR och bränslen   
 med en svavelhalt under 0,05 %.  

Cj-4  CJ-4 introducerades 2007 i samband med EPA 2007.  
 Produkten är sk low SAPS och speciellt anpassad för   
 motorer för efterbehanglingssystem. Motsvarar ungefär   
 ACEA E9. 
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