
The GLB



*ภาพใช้เพื่อการโฆษณา โปรดพิจารณารายการอุปกรณ์ของรถยนต์ในตารางท้ายแคตตาล็อกนี้

Open for what’s next.
เพราะโลกมีเรื่องราวต่างๆ ให้ออกไปค้นหา และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้ชีวิต จะมีรถยนต์คันใดที่สามารถทำาได้รอบด้าน
เพื่อเติมเต็มประสบการณ์ให้คุณได้เหมือนกับ The new GLB คันนี้ ครั้งแรกกับที่สุดแห่งยนตรกรรมตระกูล SUV 7 ที่นั่งรุ่นใหม่ล่าสุด 
พร้อมมอบพื้นที่โอ่โถง กว้างขวางอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ในรถยนต์ segment เดียวกัน พร้อมระบบความปลอดภัยแบบฉบับ
เมอร์เซเดส-เบนซ์ ตอบรับกับทุกการใช้งานได้อย่างอิสระ เพื่อจิตวิญญาณเสรีแห่งการเดินทางที่พร้อมไปกับคุณทุกเส้นทาง
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  Freedom in its most beautiful form.
ดีไซน์โดดเด่น สะท้อนภาพลักษณ์อันแข็งแกร่ง และสง่างามแบบยนตรกรรม SUV 
พร้อมพื้นที่ห้องโดยสารกว้างขวาง สะดวกสบาย นี่คือนิยามใหม่ของการเดินทางเต็ม
ประสิทธิภาพ อย่างไร้ขีดจำากัด ให้คุณพร้อมโลดแล่นในทุกเส้นทางไปกับ The new GLB



*อุปกรณ์บางส่วนในภาพอาจแตกต่างจากรถที่จำาหน่ายจริง
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Comfort gains. In size.
ปล่อยร่างกายให้เป็นอิสระ และผ่อนคลายไปกับเบาะที่นั่งแถวที่ 2 ซึ่งสามารถเลื่อนตามแนวยาวได้ตามต้องการ พร้อมกับเบาะที่นั่ง
แถวที่ 3 ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อเพิ่มพื้นที่ให้เหมาะกับการใช้งานได้หลากรูปแบบ พร้อมระบบปรับอากาศ และฟังก์ชัน
ความสะดวกสบายสำาหรับผู้ขับขี่ ทั้งหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบ Digital widescreen cockpit และ Touchpad 
ให้ทุกการควบคุมง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัส พร้อมวัสดุตกแต่งภายในห้องโดยสารแบบ Spiral - look trim elements 
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Opens up opportunities. Intuitively.
ระบบปฏิบัติการมัลติมีเดียแบบ MBUX รุ่นใหม่ จะมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดของคุณ
พร้อม AI อัจฉริยะ ไม่เพียงแต่ใช้งานง่าย แต่ยังใช้งานได้หลากหลายอีกด้วย
เพียงทำาตามสัญชาตญาณของคุณ และเชื่อมต่อกับโลกได้เพียงการสั่งงานด้วยเสียง



The new GLB with Mercedes me connect
The new GLB มาพร้อมระบบ Mercedes me connect ที่จะเชื่อมต่อรถยนต์ของคุณเข้ากับสมาร์ทโฟน ให้คุณควบคุมทุกอย่างได้อย่างใจนึก พร้อมสร้างสรรค์สไตล์การขับขี่
ในแบบของคุณกับระบบ Personalization (Profile) ที่สามารถสร้างโปรไฟล์ผู้ขับขี่ โดยที่ระบบจะจดจำาข้อมูลของโปรไฟล์นั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นตำาแหน่งเบาะหรือรายการวิทยุโปรด 
พร้อมด้วยระบบ Parked Vehicle Locator ที่จะให้ข้อมูลสถานที่จอดรถยนต์ของคุณไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนผ่านโทรศัพท์มือถือของคุณ พร้อมบอกเส้นทางกลับไปยังรถของคุณ
ได้อย่างแม่นยำา และระบบ Live Traffic Information ที่จะคอยรายงานสภาพความติดขัดบนท้องถนน เพื่อให้คุณสามารถเลือกเส้นทางที่ดีที่สุดในการเดินทาง และถึงจุดหมาย
ได้อย่างรวดเร็วที่สุด พร้อมให้การช่วยเหลือได้ทันท่วงทีด้วยระบบ Accident Recovery ส่งต่อข้อมูลรถยนต์ของคุณในกรณีการเกิดอุบัติเหตุไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหน โดยระบบจะเชื่อมต่อ
กับศูนย์บริการฉุกเฉิน Emergency Customer Contact Center ที่จะประสานงานด้านความปลอดภัยเพื่อช่วยเหลือให้คุณได้รับความปลอดภัยสูงสุด นอกจากนี้คุณสามารถมั่นใจ
กับการบำารุงรักษารถยนต์กับระบบ Remote Vehicle Diagnostics ที่คอยรายงานสถานะของรถยนต์ของคุณ ไปยังศูนย์บริการที่คุณเลือกเมื่อตรวจสอบพบความเสียหาย 
เพื่อให้คุณได้รับการซ่อมบำารุงที่รวดเร็ว และแม่นยำา
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MBUX (Mercedes-Benz User Experience) 
ผู้ช่วยที่จะมอบประสบการณ์การขับขี่ให้คุณได้รับความสะดวกสบายสูงสุด โดยที่ระบบจะเรียนรู้ และจดจำาพฤติกรรมการขับขี่ และปรับแต่งให้เหมาะกับคุณ รวมไปถึงระบบสั่งการทำางาน
ต่างๆ ด้วยเสียง อีกขั้นของความทันสมัย ซึ่งสามารถประมวลผลประโยคที่ใกล้เคียงกับคำาสั่งทั่วไปได้ เพียงพูดว่า "Hey Mercedes" และตามด้วยคำาสั่งเช่น "I'm cold"ระบบจะทำา
การปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมพร้อมทั้งจดจำา และเรียนรู้การสั่งงานของคุณได้ เพื่อสร้างความเชื่อมโยงระหว่างคุณกับรถได้อย่างไร้ที่ติ พร้อมหน้าจอแสดงผลดีไซน์สุดล้ำาที่จะทำาให้คุณ
ประทับใจตั้งแต่แรกเห็น ด้วยหน้าจอแสดงผลขนาดใหญ่พิเศษ จำานวน 2 จอต่อเนื่องกัน โดยสามารถเปลี่ยนรูปแบบแสดงผลของหน้าจอเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการขับขี่ที่หลากหลาย 
และมอบความสะดวกสบายด้วยระบบสัมผัส สำาหรับหน้าจอแสดงผลข้อมูลส่วนกลาง



ระบบช่วยเบรกแบบแอคทีฟ (Active Brake Assist) ระบบช่วยการนำารถเข้าจอดอัตโนมัติ พร้อมกล้องแสดง
ภาพด้านหลัง

ระบบแผนที่นำาทาง พร้อมฟังก์ชันรายงานสภาพจราจร

เบาะที่นั่งแถวที่ 2 และ 3 ไฟหน้าแบบ LED High Performance ระบบกุญแจแบบ KEYLESS-GO Comfort
package

มาตรวัดความเร็ว และวัดรอบเครื่องยนต์แบบ
All -digital instrument display

ฟังก์ชันเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ iOS และ 
Android (Apple CarPlay™ & Android Auto)

เบาะนั่งคู่หน้าปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้า
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อุปกรณ์มาตรฐาน
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DYNAMIC SELECT
ขับขี่ในแบบที่คุณต้องการกับ DYNAMIC SELECT เพียงกดปุ่มแล้วเลือกโปรแกรม
การขับขี่ต่างๆ เพื่อปรับเครื่องยนต์, เกียร์, หรือระบบบังคับเลี้ยวให้เข้ากับทุกโหมด
การขับข่ี โดยในโหมด "Sport" คุณจะได้สัมผัสความโฉบเฉ่ียวคล่องตัวขณะขับข่ี ส่วนโหมด
"Comfort" จะเน้นที่ความสมดุลของการขับขี่เพื่อความนุ่มนวลที่สุด ในขณะที่โหมด 
"Eco" จะให้ประสิทธิภาพสูงสุดในการประหยัดเชื้อเพลิง และโหมด "Individual" 
ให้คุณสามารถกำาหนดบุคลิกลักษณะการทำางานของแต่ละระบบให้สอดคล้องเหมาะสม
กับรสนิยมในการขับขี่ของคุณได้อย่างแท้จริง หลากหลายโหมดการขับขี่ ที่ตอบสนองได้
ทุกรูปแบบความต้องการของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ

COMFORT SUSPENSION
เพลิดเพลินไปกับความสะดวกสบายระดับสูงในการขับขี่ทุกสภาพถนน และควบคุม
การเข้าโค้งแคบได้อย่างมั่นใจ ช่วงล่างแบบคอมฟอร์ทคือการผสมผสานของระบบ
ป้องกันการสั่นสะเทือนกับเสถียรภาพอย่างสมดุล สู่ประสบการณ์การขับขี่ที่ดีที่สุด 
เพื่อความปลอดภัยและความเพลิดเพลินขณะขับขี่ของคุณ
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พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน

ล้ออัลลอยแบบ 5 ก้านคู่ ขนาด 18"

GLB 200 Progressive
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polar white

Information
Titles polar white 
Code 149 
Grouping Non-metallic paint finishes 
Approval status Approved 
Status 15.3.2012 
Additional information 
Background information 
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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

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

iridium silver

Information
Titles iridium silver 
Code 775U 
Grouping Metallic paint finishes 
Approval status Approved 
Status 15.3.2012 
Additional information 
Background information 
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144 digital white 191 cosmo black 

101 ARTICO leather-black

H60 Spiral - look trim element787 mountain grey775 iridium silver

สีมาตรฐาน
(NON- METALLIC PAINT)

สีภายในแบบมาตรฐาน
Standard Upholstery

สีมาตรฐานเมทาลิก  
(METALLIC PAINT)

149 polar white

วัสดุตกแต่งภายใน (TRIM ELEMENT)

GLB 200 Progressive



รายละเอียดด้านเทคนิค GLB 200 Progressive

เคร่ืองยนต์ เบนซินแถวเรียง /4 สูบ พร้อมเทอร์โบชาร์จเจอร์ และอินเตอร์คูลเลอร์

ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) 1,332

แรงม้าสูงสุด (กิโลวัตต์ (แรงม้า)/รอบต่อนาที) 120 (163)/5,500 

แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร /รอบต่อนาที) 250/1,620 - 4,000 

อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. (วินาที) 9.1

ความเร็วสูงสุดโดยประมาณ (กม. /ชม.) 207

ความจุถังนำ้ามัน (ลิตร) 52

พื้นที่บรรทุกสัมภาระ (ลิตร) 630-1,800

ระบบส่งกำาลัง 7G-DCT automatic transmission with Steering -wheel Gearshift Paddles

ขนาดล้อ และยาง  หน้า -หลัง 235/55 R18

มิติตัวถัง (กว้าง xยาว xสูง) (มิลลิเมตร) 1,834x4,634x1,663



ระบบความปลอดภัย GLB 200 Progressive

ระบบช่วยเบรกแบบแอคทีฟ (Active Brake Assist) •
ถุงลมนิรภัยด้านหน้า 2 ตำาแหน่ง สำาหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร •
ถุงลมนิรภัยด้านข้าง 2 ตำาแหน่ง สำาหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสารด้านหน้า •
ม่านถุงลมนิรภัยด้านข้างป้องกันศีรษะ 4 ตำาแหน่ง •
ถุงลมนิรภัยบริเวณหัวเข่าผู้ขับข่ี •
เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด 7 ที่นั่ง •
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) •
ระบบรักษาระดับความเร็ว (cruise control) และจำากัดความเร็ว (SPEEDTRONIC) •
ระบบเตือนเพื่อนำารถเข้าศูนย์บริการ (ASSYST service interval indicator) •
ระบบเตือนแรงดันลมยาง (tyre pressure loss warning system) •

ระบบช่วยเตือนอาการเหนื่อยล้าขณะขับข่ี (ATTENTION ASSIST) •
ระบบช่วยการนำารถเข้าจอดอัตโนมัติ (Active Parking Assist with PARKTRONIC) •
กล้องแสดงภาพด้านหลังขณะถอยรถ •



อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก GLB 200 Progressive

ใบปัดนำ้าฝนทำางานโดยอัตโนมัติ พร้อมเซ็นเซอร์วัดปริมาณนำ้าฝน •
ไฟหน้าแบบ LED High Performance •
ไฟเลี้ยวท่ีกระจกมองข้าง ไฟเบรก และไฟท้ายแบบ LED •
ไฟ daytime สำาหรับการขับขี่ในเวลากลางวัน และไฟเลี้ยวด้านท้ายแบบ LED •
กระจกมองข้างปรับระดับ และพับเก็บด้วยระบบไฟฟ้า •
กระจกมองข้างด้านผู้ขับขี่ และกระจกส่องหลังปรับลดแสงสะท้อนอัตโนมัติ •
ระบบกุญแจแบบ KEYLESS-GO •
ระบบเปิิด -ปิิดบานประตูท้ายอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้้มือ (HANDS-FREE ACCESS) •
แถบกันกระแทกด้านข้างตกแต่งด้วยโครเมียม •
ล้ออัลลอยแบบ 5 ก้านคู่ ขนาด 18" •
อุปกรณ์ปะยางแบบฉุกเฉิน TIREFIT •

อุปกรณ์มาตรฐานภายใน GLB 200 Progressive

ปุ่มสตาร์ท (PUSH-START) •
ฟังก์ชัน ECO start/stop •
ระบบควบคุม และสั่งงานด้วย Touchpad •
ระบบปรับรูปแบบการขับข่ี DYNAMIC SELECT •
หน้าจอแสดงผลข้อมูลแบบ All -digital instrument display •
เบาะนั่งหุ้มหนัง ARTICO •
พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหุ้มหนัง •
เบาะนัง่คูห่น้าปรบัระดบัด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมหน่วยบนัทึกความจำา สำาหรบัตำาแหน่งท่ีนัง่ พวงมาลัย และกระจกมองข้าง •
เบาะนั่งแถวท่ีสองพับได้้แบบ 40:20:40 •
เบาะนั่งแถวท่ีสามสำาหรับผู้โดยสาร 2 คน •
ไฟเรืองแสงล้อมรอบห้้องโดยสารแบบ 64 สี (ambient lighting) •
ระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ THERMATIC •



อุปกรณ์มาตรฐานภายใน GLB 200 Progressive

ที่วางแก้วนำ้าแบบคู่ •
ฟัังก์์ชันเชื่อมต่่อโทรศัพท์์มือถือระบบปฏิบัติการ iOS และ Android (Apple CarPlay™ & Android Auto) •
กาบบันไดสเตนเลส พร้้อมสัญลักษณ์ Mercedes-Benz •
พรมปูพื้น •
แผ่นปิดสัมภาระท้ายรถ •

ระบบความบันเทิง และการส่ือสาร GLB 200 Progressive

ระบบขอความช่วยเหลืออัตโนมัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุ (Mercedes-Benz emergency call) •
ฟังก์ชันเพิ่มเติมสำาหรับการใช้งาน MBUX •
อุปกรณ์สื่อสารด้วยสัญญาณ LTE สำาหรับบริการ Mercedes me connect •
ระบบแผนที่นำาทาง •
ระบบรายงานข้อมูลการจราจรแบบ Live Traffic •
ระบบตั้งค่ารถยนต์ •
ระบบตรวจสอบสถานะรถยนต์ •
ระบบรองรับ Digital Radio •



www.mercedes-benz.co.th/GLBebrochure

หมายเหตุ: เอกสารนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นและไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาซื้อขาย ทั้งนี้ ผู้ซื้อควรตรวจสอบข้อมูลของผลิตภัณฑ์ที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายเป็นสำาคัญรายละเอียดของผลิตภัณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากการเผยแพร่

มีนาคม 2563 ผู้ผลิตสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงการออกแบบ รูปแบบ สี และรายละเอียดเฉพาะระหว่างระยะเวลาการส่งมอบ โดยการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะคำานึงถึงประโยชน์ของผู้ขายประกอบกับความเหมาะสมแก่ผู้ซื้อเป็นสำาคัญ

ซึ่งผู้ขายหรือผู้ผลิตจะใช้สัญลักษณ์หรือจำานวนระบุในคำาสั่งซื้อ หรือเกี่ยวกับคำาสั่งซื้อโดยไม่ก่อให้เกิดสิทธิใด ๆ ที่พึงได้รับจากสิ่งเหล่านี้ ทั้งนี้ ภาพประกอบอาจแสดงอุปกรณ์เสริมและรายการของอุปกรณ์เสริมของผลิตภัณฑ์ ซึ่งไม่ได้เป็น

ส่วนหนึ่งของข้อกำาหนดมาตรฐาน สีอาจจะแตกต่างเล็กน้อยจากที่แสดงไว้ในโบรชัวร์อันเกิดจากข้อจำากัดของกระบวนการพิมพ์ โบรชัวร์นี้ให้ข้อบ่งชี้โดยทั่วไปเกี่ยวกับประเภทของลักษณะ อุปกรณ์เสริม และ/หรือสีอาจมีใช้ร่วมกับรุ่นอื่นเท่านั้น

สำาหรับข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและเฉพาะเจาะจงมากขึ้นเกี่ยวกับประเภทของรุ่น ลักษณะ อุปกรณ์เสริม และ/หรือสีที่มีในประเทศของท่านและการกำาหนดราคาของผลิตภัณฑ์นั้น กรุณาตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดของผลิตภัณฑ์อีกครั้ง

ที่ผู้จำาหน่ายเมอร์เซเดส-เบนซ์อย่างเป็นทางการ ของบริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำากัด
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01-03/2563


