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The new GLS
พรอมแลวสำหรับการผจญภัยแบบ OFF-ROAD

The new GLS ถูกสร�างมาเพื่อการเดินทางระยะยาวท่ีแสนผ�อนคลายไม�ว�าจะเป�นความสะดวกสบาย ความกว�างของห�องโดยสาร อุปกรณ�มาตรฐาน
ที่เพียบพร�อม สำหรับ Mercedes-Benz แล�ว ตัว G เป�นสัญลักษณ�ของสุดยอดแห�งความแกร�ง ตัวอักษร S ในรุ�น GLS สะท�อนถึงความสะดวกสบาย
เช�นเดียวกับรุ�น S-Class สามารถปรับระบบกันสะเทือนและการขับเคลื่อนให�มีประสิทธิภาพสูงสุด พร�อมแผ�นรองกันกระแทกใต�ห�องเครื่องและระบบ
ควบคุมความสูงของรถท่ีปรับได�ตามสภาพท�องถนน



*อุปกรณ�บางส�วนในภาพอาจแตกต�างจากท่ีจำหน�ายจริง



Mercedes-Benz เป�นผู�ผลิตรถยนต�รายแรกของโลกท่ีมีแนวคิดเร่ืองความปลอดภัยแบบครบวงจร ทั้งการป�องกันก�อนเกิดอุบัติเหตุ การตอบสนองอย�างชาญฉลาดในการลดผลกระทบ
เมื่อยามเกิดอุบัติเหตุ ไม�เพียงแค�ผู�ขับข่ีเท�านั้น เรายังคำนึงถึงผู�อื่นบนท�องถนน ด�วยเทคโนโลยีท่ีล้ำสมัยไม�ว�าจะเป�น ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ Adaptive Highbeam Assist Plus 
ช�วยปรับระดับไฟสูงตามความจำเป�น ระบบช�วยเตือนอาการเหนื่อยล�าขณะขับข่ี อีกทั้งยังมีระบบช�วยรักษาการทรงตัวเมื่อมีลมปะทะจากด�านข�าง Crosswind Assist และ ระบบ 
4ETS electronic traction system เพิ่มประสิทธิภาพในการเกาะถนน นอกเหนือจากนี้ นวัตกรรม PRE-SAFE® ลิขสิทธิ์เฉพาะของ Mercedes-Benz เพื่อปกป�องก�อนเกิดเหตุ 
และเสริมถุงลมนิรภัยรอบห�องโดยสาร ฝากระโปรงหน�าแบบ active bonnet ช�วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บของผู�สัญจรบนท�องถนนเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ทั้งนี้หากเกิดอุบัติเหตุขึ้น 
ระบบตอบสนองต�างๆ จะทำงานโดยอัตโนมัติ เช�นไฟฉุกเฉินในห�องโดยสาร ระบบไฟเตือนฉุกเฉิน หรือระบบปลดเซ็นทรัลล็อคอัตโนมัติ 



ความปลอดภัยขั้นสูงในทุกสถานการณ

*อุปกรณ�บางส�วนในภาพอาจแตกต�างจากท่ีจำหน�ายจริง



ระบบช�วงล�างที่สามารถปรับได�หลากหลายรูปแบบทั้งนุ�มนวลหรือสปอร�ต เพ่ิมประสิทธิภาพในการขับข่ีบนถนนล่ืนหรือแบบอิสระด�วยปุ�ม DYNAMIC SELECT 
โหมด Comfort ให�การขับเคลื่อนเป�นไปอย�างสุนทรีย�และช�วยประหยัดน้ำมันอย�างมีประสิทธิภาพ โหมด Sport ปรับระบบกันสะเทือนให�เร�าใจสไตล�สปอร�ต 
โหมด Slippery เพ่ิมประสิทธิภาพสูงสุดในการขับบนถนนที่ลื่น และโหมด Individual ให�การขับขี่ที่เป�นเอกลักษณ� เน�นปรับการทำงานของเคร่ืองยนต� ระบบเกียร� 
พวงมาลัย ฟ�งก�ชัน Eco Start / Stop ให�มีความแตกต�างอย�างเป�นอิสระ ตอบทุกสไตล�การขับข่ีท่ีเป�นคุณท่ีสุด

DYNAMIC SELECT นวัตกรรมที่ปรับเปลี่ยนทุกอยางได 



ด�วยระบบกันสะเทือนแบบ AIRMATIC ผสานกับระบบปรับช�วงล�างอัตโนมัติ ADS PLUS (Adaptive Damping System Plus) มอบความสบายที่เหนือกว�าในการขับข่ี และการขับเคล่ือนท่ีเยี่ยมยอด 
ระบบโช�คอัพแบบอัตโนมัติปรับตามการเคลื่อนไหวของล�อตามสภาพถนนและการขับข่ี ช�วยลดการล่ืนไถลของล�อ (Pitching and rolling) อย�างมีประสิทธิภาพขณะเล้ียววงแคบหรือเบรก อีกทั้งยังสามารถ
เลือกการตั้งค�าระบบกันสะเทือนเป�นแบบสปอร�ต ผสานการทำงานกับระบบควบคุมตัวรถให�อยู�ในแนวระนาบตลอดเวลา แม�บรรทุกสัมภาระท่ีมีน้ำหนักมาก เม่ือขับข่ีด�วยความเร็ว ตัวรถจะลดระดับลง 
15 มม. เพื่อลดการปะทะของลมและเพ่ิมการทรงตัว อีกทั้งยังสามารถยกให�ตัวรถสูงเพิ่มข้ึนได�ถึง 60 มม. สำหรับการขับข่ีแบบ OFF-ROAD

AIRMATIC สุดยอดแหงเทคโนโลยีระบบกันสะเทือนที่ใหความนุมนวลตลอดการเดินทาง



The new GLS มีพื้นท่ีบรรจุสัมภาระท่ีจุได�ถึง 1,210 ลิตร ข�างหลัง
เบาะแถวที่สองสามารถจุสัมภาระได�ถึง 680 ลิตร ทุกคันมาพร�อม 
EASY-PACK tailgate ที่ให�คุณเป�ด-ป�ดประตูท�ายอย�างง�ายดายด�วย
ระบบไฟฟ�า สามารถเป�ดประตูท�ายได�สูงสุดถึง 1.95 เมตร ประกอบกับ
ฟ�งก�ชัน Easy-Entry จึงทำให�การนำสัมภาระข้ึนหรือลงเป�นไปได�อย�าง
สะดวกสบาย รองรับทุกการใช�งานและตอบโจทย�ทุกไลฟ�สไตล�

กวางขวางเกินใคร พรอมรองรับ
ในทุกสถานการณและทุกไลฟสไตล



ดีไซน�ท่ีนำเทรนด�และให�นิยามใหม�แก�ความหรูหราอันสง�างาม ด�วยการ
พิถีพิถันเลือกวัสดุช้ันเยี่ยม ผสมผสานสีสันผ�านรสนิยมช้ันสูง สร�างสรรค�
เส�นสายรายละเอียดอันงดงามพร�อมด�วยกรอบไม�ท่ีคุณสามารถเลือกได� 
ป�ดท�ายด�วยไฟเรืองแสงล�อมรอบห�องโดยสารท่ีสร�างบรรยากาศท่ีเป��ยมด�วย
ความมีสไตล�ในการเดินทางตลอดกลางคืน

หองโดยสารที่ดีไซนอยางมีสไตล



ไม�ว�าจะเป�นระบบการนำทาง โทรศัพท� ภาพและเสียง หรืออินเตอร�เน็ต
ระบบ COMAND Online จะช�วยให�คุณควบคุมทุกฟ�งก�ชันและ
เห็นทุกอย�างอย�างชัดเจนผ�านจอแก�วแสดงผลสุดประณีตกลางคอนโซล
ที่มีความยาวเส�นแทยงมุมถึง 20.3 ซม. ระบบควบคุมและส่ังงานด�วย 
touchpad เป�นมิตรกับผู�ใช�งานด�วย 3 ปุ�มคอนโทรลฟ�งก�ชันท่ีสำคัญ 
เช�นปุ�ม “Back”, “Favourites” และ “Audio Quick Menu” นอกจากนี้
ยังให�ทุกการติดต�ออยู�ไม�ไกลเกินเอ้ือมด�วย Smartphone Integration 

Package รองรับการเช่ือมต�อ iPhone® หรือโทรศัพท�ระบบ Android 
ผ�านระบบ8Apple CarPlay™ และ8Android Auto8พร�อม8Micro USB8
และสาย8iPhone® Lightning Cable ออกแบบโดยคำนึงถึงความ
ปลอดภัยสูงสุดในการขับข่ี เริ่มจากฟ�งก�ชันการใช�คำส่ังเสียง และรวมการ
ใช�งานท่ีจำเป�นผ�านปุ�มควบคุมของรถ พร�อมระงับการโชว�ข�อมูลผ�านจอ
สมาร�ทโฟนเมื่อเช่ือมต�ออยู� เพ่ือไม�ให�คุณพลาดข�อมูล ท่ีสำคัญยังสามารถใช�
ร�วมกับซอฟต�แวร�ใหม�ๆ เช�น ความบันเทิงไม�ว�าจะแบบออฟไลน�หรือ
ออนไลน�เช�น Streaming Media และวิทยุ IP Radio อีกทั้งยังสามารถ
ดึงข�อมูลเบอร�โทรศัพท�ต�างๆ  เพื่อโทรศัพท�และส�งข�อความ 

ปรากฏการณที่เราใจในทุกประสาทสัมผัส



796 citrine brown149 polar white 996 designo hyacinth 
red metallic*

เบาะน่ัง

211 black 215 ginger beige/
espresso brown

228 crystal grey/black224 saddle brown/black 245 ginger beige/black

หลากหลายสีสัน ตอบรับความเปนคุณ
สีมาตรฐาน
(NON-METALLIC PAINT)

สีมาตรฐานเมทาลิก
(METALLIC PAINTS)

ลายไม�

729 high-gloss black poplar wood 731 high-gloss brown burr walnut wood 734 high-gloss brown eucalyptus wood H09 brown open-pore ash wood

*สีสั่งพิเศษ
ตัวอย�างสีอาจแตกต�างจากสีจริงของรถ เน่ืองจากระบบการพิมพ�

197 obsidian black 775 iridium silver755 tenorite grey 799 designo 
diamond white bright*

890 cavansite blu 988 diamond silver



ประเภทเช้ือเพลิง ดีเซล
เครื่องยนต� แบบวี / 6 สูบ / 4 วาล�วต�อสูบ  เทอร�โบ พร�อมอินเตอร�คูลเลอร�
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) 2,987

แรงม�าสูงสุด (กิโลวัตต�� (แรงม��า) / รอบต��อนาที) 198 (258) / 3,400

แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร / รอบต��อนาท)ี  620 /1,600 - 2,400

อัตราเร�ง 0 - 100 กม. / ชม. (วินาท)ี 7.8

ความเร็วสูงสุดโดยประมาณ (กม. / ชม.) 222

ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) 100

พื้นที่บรรทุกสัมภาระ (ลิตร) 680-2,300

ระบบส�งกำลัง เกียร�อัตโนมัติ 9 จังหวะ (9G - TRONIC) แบบ DIRECT SELECT 
 พร�อมระบบเปลี่ยนเกียร�ที่พวงมาลัย (Steering - wheel Gearshift Paddles) 
ขนาดล�อ และยางหน�า -หลัง 295/40 R21

มิติตัวถัง (กว�าง x ยาว x สูง) (มิลลิเมตร) 1,934 x 5,242 x 1,850

รายละเอียดดานเทคนิค GLS 350 d 4MATIC AMG Premium



ระบบความปลอดภัย GLS 350 d 4MATIC AMG Premium

ระบบปกป�องก�อนเกิดเหตุ (PRE - SAFE® system) •
ถุงลมนิรภัยด��านหน�า 2 ตำแหน��ง สำหรับผู��ขับขี่และผู��โดยสาร •
ถุงลมนิรภัยด�านข�างสำหรับผู�ขับข่ี และผู��โดยสารด�านหน�า •
ม�านถุงลมนิรภัยด�านข�างป�องกันศีรษะ 4 ตำแหน��ง •
เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด 5 ที่นั่ง  •
ระบบรักษาสมดุลของตัวถังขณะเข�าโค�งและเมื่อขับขี่แบบออฟโรด (Active Curve System) •
ระบบรักษาสมดุลของตัวรถเมื่อมีลมมาปะทะด�านข�าง (Crosswind Assist) •
โปรแกรมควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ ESP® (Electronic Stability Program)  •
ฟ�งก�ชัน Electronic Traction System 4ETS สำหรับรถยนต�ขับเคลื่อน 4 ล�อ •
ระบบป�องกันล�อหมุนฟรี ASR (Acceleration skid control)  •
ระบบเบรกป�องกันล�อล็อก ABS (Anti - lock braking system)  •
ระบบเบรก ADAPTIVE BRAKE พร�อมฟ�งก�ชัน HOLD และ Hill - Start Assist  •
ไฟเบรกกะพริบฉุกเฉิน (adaptive brake light) •
ระบบรักษาระดับความเร็ว (cruise control) และจำกัดความเร็ว (SPEEDTRONIC)  •
ระบบเตือนเพื่อนำรถเข�าศูนย�บริการ (ASSYST service interval indicator)  •
ระบบตรวจวัดแรงดันลมยางอัตโนมัติ (tyre pressure monitoring system) •
ระบบช�วยเตือนอาการเหนื่อยล�าขณะขับข่ี (ATTENTION ASSIST)  •
เซ็นเซอร�ช�วยในการนำรถเข�าจอด (PARKTRONIC)  •
ระบบช�วยการนำรถเข�าจอดอัตโนมัติ (Active Parking Assist) •
กล�องแสดงภาพรอบทิศทาง  •
สัญลักษณ�สามเหล่ียมเตือนภัย และชุดปฐมพยาบาล  •



ใบป�ดน้ำฝนทำงานโดยอัตโนมัติ พร�อมเซ็นเซอร�วัดปริมาณน้ำฝน  •
ไฟเล้ียวที่กระจกมองข�าง ไฟเบรกและไฟท�ายแบบ LED •
ไฟ daytime สำหรับการขับขี่ในเวลากลางวัน และไฟท�ายแบบ LED  •
ไฟหน�าส�องสว�างอัตโนมัติในที่มืด •
ไฟหน�าแบบ LED Intelligent Light System  •
ระบบปรับโคมไฟหน�ารถตามการเลี้ยวของพวงมาลัย (ALS - Active Light System) •
ระบบเพิ่มความส�องสว�างขณะเลี้ยวโค�ง (cornering light)  •
ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (Adaptive Highbeam Assist)  •
ระบบช�วยป�ดประตูทั้ง 4 บานด�วยระบบไฟฟ�า (power closing) •
กระจกมองข�างปรับระดับและพับเก็บด�วยระบบไฟฟ�า  •
กระจกมองข�างด�านผู�ขับข่ีและกระจกส�องหลังปรับลดแสงสะท�อนอัตโนมัติ •
ระบบไล�ฝ�าที่กระจกหลังแบบหน�วงเวลา •
แผ�นรองกันกระแทกใต�ห�องเครื่อง  •
กระจังหน�าลาย 2 แถบ พร�อมตราสัญลักษณ�เมอร�เซเดส-เบนซ�  •
AMG bodystyling (กันชนหน�า-หลัง) •
บันไดข�างสเตนเลสดีไซน�สปอร�ต •
ระบบกันสะเทือนแบบ AIRMATIC •
ปลายท�อไอเสียเสริมโครเมียม 2 ท�อ  •
หลังคาพาโนรามิคซันรูฟ เลื่อนเป�ด - ป�ดได�ด�วยระบบไฟฟ�า (Electric panoramic sliding glass sunroof) •
ราวหลังคาอลูมิเนียม •
ดิสก�เบรกหน��าแบบมีช��องระบายความร��อน  •
สัญลักษณ�� Mercedes-Benz บนคาลิปเปอร��เบรกหน��า  •
แผ�นรองกันกระแทกใต�ห�องเครื่อง  •
ล�ออัลลอยดีไซน�สปอร�ตจาก AMG ลาย 5 ก�านคู� ขนาด 21" •

อุปกรณมาตรฐานภายนอก GLS 350 d 4MATIC AMG Premium



อุปกรณมาตรฐานภายใน  GLS 350 d 4MATIC AMG Premium

ฟ�งก�ชัน ECO start / stop • 
ระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ THERMOTRONIC หน�า - หลัง •
เบาะนั่งหุ�มหนัง  •
เบาะนั่งคู�หน�าปรับระดับด�วยระบบไฟฟ�า พร�อมหน�วยบันทึกความจำ สำหรับตำแหน�งที่นั่ง  •
พวงมาลัย และกระจกมองข�าง
พนักพิงเบาะนั่งแถวที่ 2 พับเก็บได�อัตโนมัติแบบ 1/3 และ 2/3 เพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการเข�า-ออก  •
สำหรับผู�โดยสารแถวที่ 3 (EASY-ENTRY)

พนักพิงเบาะนั่งแถวที่ 3 พับข้ึน-ลงได� ด�วยระบบไฟฟ�า •
ด�านบนของคอนโซลหน�า (dashboard) หุ�มด�วยหนัง ARTICO •
ระบบเป�ด-ป��ดบานประตูท�ายด�วยระบบไฟฟ�า •
ปุ�มสตาร�ท (PUSH-START) •
ระบบกุญแจแบบ KEYLESS - GO  •
พวงมาลัยมัลติฟ�งก�ชันหุ�มหนังสลับลายไม� •
พวงมาลัยนิรภัยพร�อมเพาเวอร�ปรับระดับด�วยระบบไฟฟ�า แบบปรับน้ำหนักตามความเร็วรถ •
ไฟเรืองแสงล�อมรอบห�องโดยสารแบบสามสี (ambient lighting) •
ระบบ COMAND Online ควบคุมการทำงานของวิทยุ-ดีวีดี และเช่ือมต�ออินเตอร�เน็ต  •
พร�อม controller และระบบนำทาง (navigation system)

ระบบสั่งการด�วยเสียง (LINGUATRONIC) เฉพาะภาษาอังกฤษ •
เครื่องเล�นดีวีดีแบบ 6 แผ�น  •
ระบบควบคุมและส่ังงานด�วย touchpad •
ระบบเสียงรอบทิศทาง (surround sound system) Harman Kardon® Logic7® •
ระบบสำหรับเช่ือมต�อโทรศัพท�เคลื่อนท่ี Bluetooth •
ที่วางแก�วน้ำแบบควบคุมอุณหภูมิ •
แผ�นป�ดสัมภาระท�าย  •



หมายเหตุ: รายละเอียดของรถยนต�อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังจากการเผยแพร� (มีนาคม 2559) ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง รูปแบบ สีของรถ 
รายละเอียดด�านเทคนิค และอุปกรณ�มาตรฐาน ตามแต�ทางบริษัทฯ จะเห็นสมควร โดยพิจารณาตามความเหมาะสมและป�จจัยต�างๆ รูปภาพของรถที่ปรากฎในเล�มอาจแสดงถึง
อุปกรณ�เสริมต�างๆ ที่อยู�นอกเหนือจากอุปกรณ�มาตรฐานที่จำหน�าย สีของรถอาจแตกต�างไปจากรูปภาพที่ปรากฎในเล�มเนื่องจากข�อจำกัดของระบบการพิมพ� ข�อมูลในเล�มนี้
จะเป�นรายละเอียดท่ัวๆ ไป ซ่ึงรายละเอียดด�านเทคนิค อุปกรณ�มาตรฐาน และสีของรถ อาจมีให�เลือกแตกต�างกันออกไปข้ึนอยู�กับรุ�นรถ เช�น รถบางรุ�น รายละเอียดด�านเทคนิค 
อุปกรณ�มาตรฐาน และสีของรถ อาจไม�มีจำหน�าย หรืออาจมีในรูปแบบท่ีแตกต�างกันออกไป ท้ังน้ีกรุณาตรวจสอบข�อมูลรายละเอียดท่ีผู�จำหน�ายเมอร�เซเดส-เบนซ�อย�างเป�นทางการ
ของบริษัท เมอร�เซเดส-เบนซ� (ประเทศไทย) จำกัด
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