
Klasifikace API

Podle této normy rozlišujeme motorové oleje podle použití na oleje pro 
zážehové (benzínové) motory, označené písmenem „S" (z angl. Service) a na 
oleje pro vznětové (naftové) motory, označené písmenem „C" (z angl. 
Commercial). Většina olejů je použitelná pro oba typy motorů a je potom 
značená kombinací obou písmen, např. SM/CF.

Oleje pro čtyřdobé zážehové motory

Výkonnostní
třída API

Status Použití oleje

SN Současná

Zavedená v říjnu 2010 pro motory vyrobené po roce 2011 a starší. Vhodná
tam, kde je potřeba poskytnout vyšší ochranu pístů, při vyšších teplotách, 
kde je požadovaná přísnější kontrola kalu a kompatibility s těsněními. 
Klasifikace SN zaručuje vyšších ochranu turbodmychadla a motoru 
provozovaném na ethanol do E85. SN zárověň hovoří o vyšší kontrole 
emisí a nižší spotřebě paliva.

SM Současná

Pro všechny současné motory. Kategorie zavedena 30. listopadu 2004. 
Oleje klasifikace SM obsahují aditiva pro kontrolu deposit, pro snížení 
oxidace oleje, snížení opotřebení a aditiva zlepšující vlastnosti oleje za 
nízkých teplot.

SL Současná
Pro všechny současné motory i starší motory. Kategorie zavedena roku 
2001.

SJ Současná
Pro motory z roku 1996 a mladší. Zohledňuje přísnější emisní limity a 
nároky na úsporu paliva

SH Zastaralá
Pro motory z roku 1996 a starší. Olej obsahuje aditiva pro kontrolu deposit,
pro snížení oxidace oleje, snížení opotřebení a aditiva proti korozi.

SG Zastaralá
Pro motory z roku 1989 - 1993. Olej obsahuje aditiva pro kontrolu deposit, 
pro snížení oxidace oleje, snížení opotřebení a aditiva proti korozi.

SF Zastaralá
Pro motory z roku 1980 - 1989. Obsahuje aditiva pro zvýšení oxidační 
stability a aditiva proti opotřebení, aditiva pro kontrolu tvorby usazenin za 
nízké i vysoké teploty, pro ochranu proti opotřebení a korozi.

SE Zastaralá
Pro motory z roku 1971 - 1979. Obsahuje aditiva zabraňující oxidaci oleje, 
aditiva pro kontrolu tvorby usazenin za nízké i vysoké teploty, pro ochranu 
proti opotřebení a korozi.

SD Zastaralá
Pro motory z roku 1968 - 1970. Obsahuje aditiva pro kontrolu tvorby 
usazenin za nízké i vysoké teploty, pro ochranu proti opotřebení a korozi.

SC Zastaralá
Pro motory z roku 1964 - 1967. Obsahuje aditiva pro kontrolu tvorby 
usazenin za nízké i vysoké teploty, pro ochranu proti opotřebení a korozi.

SB Zastaralá
Pro starší motory vyžadující minimální ochranu aditivy. Lze použít pouze 
je-li výslovně požadováno výrobcem.

SA Zastaralá
Pro starší motory, bez nároku na výkon a ochranu. Lze použít pouze je-li 
výslovně požadováno výrobcem.



Oleje pro vznětové motory

Výkonnostní
třída API

Status Použití oleje

FA-4 Současná

speciální motorové oleje pro vznětové motory modelové řady od roku 2017
s viskozitními třídami SAE xW-30 a pro používání motorové nafty s velmi 
nízkým obsahem síry pod 15 ppm. HTHSV  3,5 cP! Oleje API FA-4 nejsou 
vzájemně zaměnitelné ani zpětně kompatibilní s API CK-4, CJ-4, CI-4 a 
CH-4. Informace o tom, zda jsou oleje API FA-4 vhodné pro použití, 
naleznete v doporučení výrobce motoru.

CK-4 Současná

motorové oleje pro vznětové motory modelové řady od roku 2017 pro 
motorové nafty se standardním obsahem síry od 15 do 500 ppm. Oleje API
CK-4 překračují výkonnostní kritéria API CJ-4, CI-4  a CH-4 a mohou 
efektivně mazat motory vyžadující tyto kategorie API

CJ-4 Současná

motorové oleje s velmi vysokou výkonovou rezervou pro vznětové motory 
vyráběné po roce 2006. API CJ-4 oleje překračují výkonnostní kritéria API 
CI-4, CH-4, CG-4 a CF-4 a mohou efektivně mazat motory vyžadující tyto 
kategorie API.

CI-4 Současná

Zavedena v září 2002. Pro vysoko-rychlostní čtyřdobé motory, u kterých je 
vyžadováno splnění výfukových emisních norem roku 2004 zavedených v 
roce 2002. CI-4 oleje mají speciální složení a trvanlivost pro užití v 
motorech s recirkulací výfukových zplodin (EGR). Jsou určeny pro použití 
v motorech, které používají palivo s hmotnostním obsahem síry do 0.5%. 
Může být použit místo CD, CE, CF-4, CG-4 a CH-4 olejů.

CH-4 Současná

Zavedena v roce 1998. Pro vysoko-rychlostní čtyřdobé motory, u kterých je
vyžadováno splnění výfukových emisních norem z roku 1998. CH-4 oleje 
mají speciální složení pro užití s palivem s hmotnostním obsahem síry do 
0.5%. Může být použit místo CD, CE, CF-4 a CG-4 olejů.

CG-4 Současná

Zavedena v roce 1994. Pro vysoce zatížené, vysoko rychlostní, čtyřdobé 
motory uživající palivo s hmotnostním obsahem síry do 0.5%. CG-4 oleje 
jsou požadovány pro motory splňující emisní normy z roku 1994. Může být
použit místo CD, CE a CF-4 olejů.

CF-4 Současná
Zavedena v roce 1990. Pro vysoko-rychlostní, čtyřdobé, atmosféricky 
plněné motory a motory s turbodmychadlem, zejména pro těžké tahače v 
dálničním provozu. Může být použit místo CE olejů.

CF-2 Současná
Zavedena v roce 1994. Pro vysoce zatížené, dvoudobé motory. Může být 
použit místo CD-II olejů.

CF Současná
Zavedena v roce 1994. Pro off-road motory s nepřímým vstřikováním a 
motory používající palivo s hmotnostním objemem síry nad 0.5%. Může 
být použit místo CD olejů.

CE Zastaralá
Zavedeno v roce 1984. Pro vysoko-rychlostní, čtyřdobé, atmosféricky 
plněné motory a motory s turbodmychadlem. Pro motory s nepřímým 
vstřikem bez kontroly emisí. Může být použit místo CC a CD olejů.

CD-II Zastaralá Zavedeno v roce 1987. Pro dvoudobé motory.

CD Zastaralá
Zavedeno v roce 1955. Pro určité atmosféricky plněné motory a motory s 
turbodmychadlem.

CC Zastaralá Pro motory z roku 1961.

CB Zastaralá Pro středně zatížené motory z roku 1949 až 1960.

CA Zastaralá Pro lehce zatížené motory z roku 1940 - 1950.



Oleje pro dvoudobé motory

Výkonnostní třída API Použití oleje

API TA pro mopedy a jiné malé motory

API TB pro skútry a jiné vysokozatížené motory 50 až 200 ccm

API TC pro vysokozatížené, vysokoobrátkové motory
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