
The GLA



*ภาพใช้เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้



เริ่มการผจญภัยครั้งใหม่ในแบบฉบับของคุณ

The GLA ยนตรกรรมแห่งจิตวิญญาณเสรี สมบูรณ์แบบทั้งความเป็นรถสปอร์ตซีดานและรถอเนกประสงค์ในหนึ่งเดียว 
ตอบสนองความหลงใหลของผู้ที่แสวงหาความท้าทายใหม่ สวยสะดุดตากับไฟหน้าใหม่แบบ LED High Performance 
พร้อมระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ สอดรับกับกระจังหน้าใหม่ที่สวยคมโดดเด่น ปราดเปรียวเหนือใครด้วยเครื่องยนต์เบนซิน 
1,595 ซีซี 156 แรงม้า ส�าหรับรุ่น GLA 200 Urban และ 1,991 ซีซี 211 แรงม้า ส�าหรับรุ่น GLA 250 AMG 
Dynamic พร้อมระบบส่งก�าลังเกียร์อัตโนมัติเดินหน้า 7 จังหวะ (7G-DCT) และการออกแบบตัวถังที่ให้ค่าสัมประสิทธิ์แรง
เสียดทานต่�าที่สุดในประเภทรถอเนกประสงค์ด้วยกัน



อิสระ..ทุกการเคลื่อนไหว

The GLA ให้คุณโลดแล่นได้ดั่งใจด้วยระบบปรับรูปแบบการขับขี่ DYNAMIC SELECT เสริมความมั่นใจด้วย
ระบบช่วยเบรกแบบแอคทีฟ (Active Brake Assist) พร้อมระบบป้องกันอุบัติเหตุจากด้านท้ายเมื่อเบรกแบบกะทันหัน 
ด้วยไฟเบรกกะพริบฉุกเฉิน (Adaptive brake light)

*ภาพใช้เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้





*ภาพใช้เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้



ไปได้ไกล..แต่ไม่เคยพลาดการติดต่อ

สะดวกสบายกับหลากหลายฟีเจอร์ภายในห้องโดยสาร ให้คุณไม่พลาดทุกการติดต่อด้วยหน้าจอแสดงผลขนาด 8" 
พร้อมฟังก์ชันเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ iOS (Apple CarPlayTM) รับกับดีไซน์คมเข้มของช่อง
ระบบปรับอากาศใหม่และวัสดุตกแต่งลายอะลูมิเนียม พร้อมระบบไฟเรืองแสงล้อมรอบห้องโดยสารแบบ 12 สี



ระบบปรับรูปแบบการขับขี่ (DYNAMIC SELECT)

*ภาพใช้เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้



ระบบจะท�าหน้าที่ตรวจจับระยะห่างระหว่างรถคันหน้า ตลอดเวลาผ่านระบบสัญญาณเรดาร์ หากพบว่าระยะห่างจากรถคันหน้าเหลือน้อยเกินไป และรถก�าลังเข้าใกล้ด้วยความเร็วที่เสี่ยงต่อการชน ระบบจะเตือนด้วยเสียง 
เพื่อให้ผู้ขับขี่เหยียบเบรกเพื่อชะลอความเร็ว และระบบจะช่วยเพิ่มแรงดันในระบบเบรกให้มากขึ้น (Adaptive Brake Assist) เพื่อช่วยลดความเร็ว ในกรณีที่ผู้ขับขี่ไม่ตอบสนองต่อเสียงเตือน ระบบจะลดความเร็วของ

รถโดยอัตโนมัติด้วยการเพิ่มแรงดันในระบบเบรกที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการชน

ลักษณะการทำางาน
• ช่วยลดอุบัติเหตุและอันตรายที่เกิดจากการชนรถคันหน้า
• ใช้สัญญาณเรดาร์ในการตรวจจับระยะห่างจากรถคันหน้า
• ฟังก์ชัน Adaptive Brake Assist จะช่วยเพิ่มแรงดันในระบบเบรกที่เหมาะสม
• เตือนผู้ขับขี่ด้วยภาพสัญลักษณ์ที่จอแสดงผลหลังพวงมาลัย 
  เมื่อพบว่าระยะห่างจากรถคันหน้าเหลือน้อยเกินไปซึ่งเสี่ยงต่อการชน
• เตือนผู้ขับขี่ด้วยเสียงเมื่อพบว่าระยะห่างจากรถคันหน้าลดลงอย่างต่อเนื่อง

ระบบช่วยเบรกแบบแอคทีฟ (Active Brake Assist)

กรณีที่ผู้ขับขี่เหยียบเบรกเมื่อระบบเตือน
• ในกรณีที่รถคันหน้าก�าลังเคลื่อนที่ ระบบจะท�างานเต็มประสิทธิภาพเมื่อรถมีความเร็วอยู่ระหว่าง 7-250 กม./ชม.
• ในกรณีที่มีรถจอดอยู่ด้านหน้า ระบบจะท�างานเต็มประสิทธิภาพเมื่อรถมีความเร็วอยู่ระหว่าง 7-72 กม./ชม.

กรณีที่ผู้ขับขี่ไม่เหยียบเบรกเมื่อระบบเตือน
• ในกรณีที่รถคันหน้าก�าลังเคลื่อนที่ ระบบจะท�างานเต็มประสิทธิภาพเมื่อรถมีความเร็วอยู่ระหว่าง 7-105 กม./ชม.
• ในกรณีที่มีรถจอดอยู่ด้านหน้า ระบบจะท�างานเต็มประสิทธิภาพเมื่อรถมีความเร็วอยู่ระหว่าง 7-50 กม./ชม.



อุปกรณ์มาตรฐาน 1. ไฟหน้้าแบบ LED High Performance พร้อมระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ

2. ไฟท้ายแบบ LED

3. ล้ออัลลอย แบบ 5 ก้าน ขนาด 18" ส�าหรับรุ่น GLA 200 Urban

4. ล้ออัลลอยดีไซน์สปอร์ตจาก AMG แบบ Multi-spoke ขนาด 19" ส�าหรับรุ่น GLA 250 AMG Dynamic
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อุปกรณ์มาตรฐาน 5. จอแสดงผลขนาด 8" พร้อมฟังก์ชันเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ iOS (Apple CarPlay™)

6. ไฟเรืองแสงล้อมรอบห้องโดยสารแบบ 12 สี

7. ปุ่ม Push start พร้อมระบบกุญแจแบบ KEYLESS-GO ส�าหรับรุ่น GLA 250 AMG Dynamic

8. ระบบเปิด - ปิดบานประตูท้ายอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้มือ (HANDS-FREE ACCESS) ส�าหรับรุ่น GLA 250 AMG Dynamic

 
*ภาพใช้เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้
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GLA 200 Urban

สปอร์ตปราดเปรียว ด้วยไฟหน้า LED High Performance พร้อมระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (Adaptive Highbeam Assist) ล้ออัลลอย แบบ 5 ก้าน ขนาด 18" 
สี vanadium silver พร้อมตกแต่งด้วยอะลูมิเนียมลายใหม่ sail-pattern trim



cosmos black

Information
Titles cosmos black 
Code 191 
Grouping Metallic paint finishes 
Approval status Approved 
Status 13.3.2012 
Additional information 
Background information 

1/1

Sail-pattern trim 

Information
Titles Sail-pattern trim 
Code H81 
Grouping Trim 
Approval status Approved 
Status 8.9.2015 
Additional information 
Background information 

1/1

GLA 200 Urban

105 ARTICO sahara beige 111 ARTICO black

191 cosmos black

761 polar silver

787 mountain grey

650 cirrus white

สีมาตรฐานเมทาลิก 
(METALLIC PAINT)

สีมาตรฐานเมทาลิก 
(METALLIC PAINTS)

สีมาตรฐาน
(NON-METALLIC)

 
*ภาพใช้เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้

ลายอะลูมิเนียม (TRIM ELEMENT)

H81 Sail-pattern trim 

cirrus white

Information
Titles cirrus white 
Code 650 
Grouping Non-metallic paint finishes 
Approval status Approved 
Status 15.3.2012 
Additional information 
Background information 

1/1

polar silver

Information
Titles polar silver 
Code 761 
Grouping Metallic paint finishes 
Approval status Approved 
Status 13.3.2012 
Additional information 
Background information 

1/1

mountain grey

Information
Titles mountain grey 
Code 787 
Grouping Metallic paint finishes 
Approval status Approved 
Status 13.3.2012 
Additional information 
Background information 

1/1



GLA 250 AMG Dynamic

เข้ม หรู ดุดัน กับกันชนหน้า-หลังแบบสปอร์ต (AMG bodystyling) ล้ออัลลอยดีไซน์สปอร์ตสีด�าจาก AMG แบบ Multi-spoke ขนาด 19" พร้อมหลังคาพาโนรามิคซันรูฟ 
เลื่อนเปิด -ปิดด้วยระบบไฟฟ้า และระบบเปิด -ปิดบานประตูท้ายอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้มือ (HANDS-FREE ACCESS)



light aluminium trim with longitudinal grain

Information
Titles light aluminium trim with longitudinal grain 
Code H79 
Grouping Trim 
Approval status Approved 
Status 15.3.2012 
Additional information 
Background information 

1/1

GLA 250 AMG Dynamic

651 ARTICO/DINAMICA microfibre

 
*ภาพใช้เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้

ลายอะลูมิเนียม (TRIM ELEMENT)

H79 light aluminium trim with longitudinal grain

761 polar silver191 cosmos black 787 mountain grey

650 cirrus white

สีมาตรฐานเมทาลิก 
(METALLIC PAINTS)

สีมาตรฐาน
(NON-METALLIC)

cosmos black

Information
Titles cosmos black 
Code 191 
Grouping Metallic paint finishes 
Approval status Approved 
Status 13.3.2012 
Additional information 
Background information 

1/1

cirrus white

Information
Titles cirrus white 
Code 650 
Grouping Non-metallic paint finishes 
Approval status Approved 
Status 15.3.2012 
Additional information 
Background information 

1/1

polar silver

Information
Titles polar silver 
Code 761 
Grouping Metallic paint finishes 
Approval status Approved 
Status 13.3.2012 
Additional information 
Background information 

1/1

mountain grey

Information
Titles mountain grey 
Code 787 
Grouping Metallic paint finishes 
Approval status Approved 
Status 13.3.2012 
Additional information 
Background information 

1/1



รายละเอียดด้านเทคนิค GLA 200 Urban GLA 250 AMG Dynamic

เครื่องยนต์ เบนซิน 4 สูบ / แถวเรียง / 4 วาล์วต่อสูบ เบนซิน 4 สูบ / แถวเรียง / 4 วาล์วต่อสูบ

เทอร์โบ พร้อมอินเตอร์คูลเลอร์ เทอร์โบ พร้อมอินเตอร์คูลเลอร์

ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) 1,595 1,991

แรงม้าสูงสุด (กิโลวัตต์์ (แรงม้า) / รอบต่อนาที) 115 (156) / 5,300 155 (211) / 5,500

แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร / รอบต่อนาที) 250 / 1,250 - 4,000 350 / 1,200 - 4,000

อัตราเร่ง 0 - 100 กม. / ชม. (วินาท)ี 8.1 6.6

ความเร็วสูงสุดโดยประมาณ (กม. / ชม.) 215 235

ความจุถังน�้ามัน (ลิตร) 50 50

พื้นที่บรรทุกสัมภาระ (ลิตร) 421-1,235 421-1,235

ระบบส่งก�าลัง เกียร์อัตโนมัติเดินหน้า 7 จังหวะ (7G - DCT) เกียร์อัตโนมัติเดินหน้า 7 จังหวะ (7G - DCT)

พร้อมระบบเปลี่ยนเกียร์ท่ีพวงมาลัย พร้อมระบบเปลี่ยนเกียร์ท่ีพวงมาลัย
(Steering - wheel Gearshift Paddles) (Steering - wheel Gearshift Paddles)

ขนาดล้อและยาง   หน้า - หลัง 235 / 50 R18 235 / 45 R19

มิติตัวถัง (กว้าง x ยาว x สูง) (มิลลิเมตร) 1,804 x 4,424 x 1,494 1,804 x 4,443 x 1,483



ระบบความปลอดภัย GLA 200 Urban GLA 250 AMG Dynamic

ถุงลมนิรภัยด้านหน้า 2 ต�าแหน่ง ส�าหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร • •
ถุงลมนิรภัยด้านข้าง 2 ต�าแหน่ง ส�าหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร • •
ม่านถุงลมนิรภัยด้านข้าง ป้องกันศีรษะ 4 ต�าแหน่ง ส�าหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร • •
เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด 5 ที่นั่ง •  •
กล้องแสดงภาพด้านหลัง ขณะถอยรถ • •
โปรแกรมควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ ESP® (Electronic Stability Program) • •
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี ASR (Acceleration skid control) • •
ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก ABS (Anti - lock braking system) • •
ระบบเบรก ADAPTIVE BRAKE พร้อมฟังก์ชัน HOLD และ Hill - Start Assist • •
ไฟเบรกกะพริบฉุกเฉิน (Adaptive brake light) • •
ระบบช่วยเบรกแบบแอคทีฟ (Active Brake Assist) • •
ระบบรักษาระดับความเร็ว (cruise control) และจ�ากัดความเร็ว (SPEEDTRONIC) • •
ระบบเตือนเพื่อน�ารถเข้าศูนย์บริการ (ASSYST service interval indicator) • •
ระบบเตือนแรงดันลมยาง (tyre pressure loss warning system) • •
ยางรถยนต์ Run-flat tyres • •
ระบบช่วยเตือนอาการเหนื่อยล้าขณะขับขี่ (ATTENTION ASSIST) • •



อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก GLA 200 Urban GLA 250 AMG Dynamic

ไฟหน้าแบบ LED High Performance • •
ไฟ daytime ส�าหรับการขับขี่ในเวลากลางวันแบบ LED ในกรอบไฟหน้า • •
ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (Adaptive Highbeam Assist) • •
ไฟส่องสว่างอัตโนมัติในที่มืด • •
ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้าง ไฟท้าย และไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED • •
ไฟตัดหมอกหน้า •  -
กระจกมองข้างปรับระดับ และพับเก็บด้วยระบบไฟฟ้า • •
กระจกมองข้างด้านผู้ขับขี่ และกระจกส่องหลังปรับลดแสงสะท้อนอัตโนมัติ • •
ใบปัดน�้าฝนท�างานโดยอัตโนมัติ พร้อมเซ็นเซอร์วัดปริมาณน�้าฝน • •
หลังคาพาโนรามิคซันรูฟ เลื่อนเปิด-ปิดด้วยระบบไฟฟ้า  - •
(Electric panoramic sliding glass sunroof)

กุญแจรีโมทคอนโทรล • •
ระบบเปิด -ปิดบานประตูท้ายด้วยระบบไฟฟ้า • •
ระบบเปิด -ปิดบานประตูท้ายอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้มือ (HANDS-FREE ACCESS)  - •
ราวหลังคาอะลูมิเนียม • •
AMG bodystyling (กันชน หน้า - หลัง และสเกิร์ตข้าง)  - •
ปลายท่อไอเสียเสริมโครเมียม 2 ท่อ • •
ดิสก์เบรกหน้าแบบมีช่องระบายความร้อน  - •
สัญลักษณ์ Mercedes-Benz บนคาลิปเปอร์เบรกหน้า  - •
ล้ออัลลอย แบบ 5 ก้าน ขนาด 18" •  -
ล้ออัลลอยดีไซน์สปอร์ตจาก AMG แบบ Multi - spoke ขนาด 19"  - •



อุปกรณ์มาตรฐานภายใน GLA 200 Urban GLA 250 AMG Dynamic

ฟังก์ชัน ECO start /stop • •
เบาะนั่งหุ้มหนัง ARTICO •  -
เบาะนั่งหุ้มหนัง ARTICO สลับ DINAMICA microfibre สีด�า ตกแต่งด้วยด้ายสีแดง  - •
เบาะนั่งส�าหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารด้านหน้า ปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมหน่วยบันทึกความจ�า • •
เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหลังพับได้แบบ 1/3 และ 2/3 • •
ที่วางแขนส�าหรับเบาะนั่งด้านหลัง • •
ระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ THERMOTRONIC แบบ 2 โซน • •
พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน • •
ปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ (Push Start) • •
ระบบกุญแจแบบ KEYLESS-GO  - •
ชุดคันเร่งและแป้นเบรกแบบสปอร์ต  - •
วิทยุ-ซีดี MB Audio 20 พร้อมจอแสดงผล ขนาด 8 นิ้ว • •
ระบบส�าหรับเชี่อมต่อโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Bluetooth) • •
รองรับการใช้งานระบบน�าทาง (Pre-installation SD-Card Navigation) • •
ฟังก์ชันเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ iOS (Apple CarPlay™) • •
MB Apps • •
ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร • •
ไฟเรืองแสงล้อมรอบห้องโดยสารแบบ 12 สี (ambient lighting) • •
ที่วางแก้วน�้าบริเวณคอนโซลกลาง • •
กล่องเก็บสัมภาระติดตั้งใต้เบาะนั่งคู่หน้า • •
กาบบันไดเรืองแสงพร้อมสัญลักษณ์ “Mercedes-Benz” • •
เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหลังปรับองศาได้ พร้อมกล่องเก็บของ ตาข่ายสัมภาระซ้าย-ขวา • •
และช่องจ่ายไฟขนาด 12 โวลต์ บริเวณที่เก็บสัมภาระด้านท้าย

แผ่นปิดสัมภาระด้านท้าย • •



หมายเหตุ: รายละเอียดของรถยนต์อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังจากการเผยแพร่ (กรกฎาคม 2560) ท้ังนี้ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลง รูปแบบ สีของรถ  

รายละเอียดด้านเทคนิค และอุปกรณ์มาตรฐาน ตามแต่ทางบริษัทฯ จะเห็นสมควร โดยพิจารณาตามความเหมาะสมและปัจจัยต่างๆ รูปภาพของรถท่ีปรากฏในเล่มอาจแสดงถึง  

อุปกรณ์เสริมต่างๆ ท่ีอยู่นอกเหนือจากอุปกรณ์มาตรฐานที่จ�าหน่าย สีของรถอาจแตกต่างไปจากรูปภาพท่ีปรากฏในเล่มเนื่องจากข้อจ�ากัดของระบบการพิมพ์ ข้อมูลในเล่มนี้  

จะเป็นรายละเอียดทั่วๆ ไป ซึ่งรายละเอียดด้านเทคนิค อุปกรณ์มาตรฐาน และสีของรถ อาจมีให้เลือกแตกต่างกันออกไปข้ึนอยู่กับรุ ่นรถ เช่น รถบางรุ่น รายละเอียดด้านเทคนิค  

อุปกรณ์มาตรฐาน และสีของรถ อาจไม่มีจ�าหน่าย หรืออาจมีในรูปแบบท่ีแตกต่างออกไป ท้ังนี้กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดท่ีผู้จ�าหน่ายเมอร์เซเดส-เบนซ์อย่างเป็นทางการ  

ของบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
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