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Mahdis Asanbar Company has started its activities in 2005 and on 

acquisition of  11 years of knowledge and experiences of its directors and 

shareholders has been able to provide high  quality products to the Iran 

market.  Every year, the success and growth has been observed. 

Mahdis Asanbar Company is an important  member of  Iran union of 

Elevator and escalator , with numerous prestigious projects has been 

implemented in combination with the best productions and components 

of European brands. 

 

Mahdis Asanbar is a company specialized in providing excellent 

components and perfect solutions for Elevator & Escalator industry in Iran 

With its leading capability in R&D and manufacturing, Mahdis Asanbar 

provides all kinds of components for well-known projects in Iran. 
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COMPANY PROFILE 

1. Title:  Mahdis Elevator Company 

2. Foundation :  2005 

4. Directors : Hossein Pour Toloie 

5. Item of Business : Supply Installation and Maintaining o f Elevators. 

Escalators, Moving Walk , Travelator  , Hydraulic lift , Dumbwaiter , Wheel 

chair lift, Service lift , Parking System, Home Lift, Panoramic Lift, 

Observation Lifts and Machine room less lifts . 

6. Work force: Engineers, Site Supervises, Maintenance crew and skilled  

Technical Staff. 
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ELEVATOR PRODUCT RANGE AND FEATURES  
Types of Elevators  
1. Passenger elevators of 4 to 21 person capacity, 1.0 to 2.5 MPS speed  
2. Observation elevators (panoramic) of 6 to 16 person capacity, 1.0 to 2 
MPS speed  
3. Goods or freight elevators of 500 to 2500 KG capacity, up to 1 MPS speed  
4. Hospital bed or stretcher elevators of 13 to 16 person capacity, up to 1.6 
MPS speed  
5. Automobile elevators (Hydraulic) of 1000 to 3000 kg capacity, 0.3 to 0.5 
MPS speed  
6. Dumbwaiters of 100 to 250 KG capacity 
7. Home elevators 

 
Types of Machines  

 Gearless PMSM (Permanent Magnet Synchronous Motor)  
 geared traction  
 MRL (Machine Room Less) gearless PMSM  
 Hydraulic  

 
Both geared as well as gearless machines are designed for easy installation 
Types of Operation  

 Down Collective/ Full Collective  
 Simplex/ duplex/ triplex  

AFTER SALES SERVICE  
Mahdis Elevator has a dedicated team of trained skilled technical 
personnel to service the elevators under maintenance contract 
with the Company. 
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R&D Center 

R&D Center was established in 2005 and employs over 10 employees are 

the core of our product development. 

Mahdis Elevator has a population of about 600 installed elevators and 

1000 Escalators  at different stages of execution, in various Government, 

Public and Private organizations in Iran , has the installation bases, 

consequently after sales services. 
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Machine-room-less elevators  

The machine room less elevator is a revolutionary new elevator that 

eliminates the need for a rooftop machine room through the use of 

miniaturized traction machines and control panels, allowing increased 

space utilization, resolution of height and sunlight restriction issues, and 

more freedom in installation layout and design. 

Gearless traction machine 

By using a gearless traction machine with permanent magnet synchronous 

motor, Mahdis Asanbar provides a smoother ride, improved energy 

savings, and environmentally friendly features. 

Improved energy savings 
Gearless traction machines with permanent 

magnet synchronous motors provide up to 60% 

energy savings compared to hydraulic 

elevators. 

Comfortable ride 
Noise and vibration level has decreased 

dramatically and car ride has improved 

significantly with the use of gearless traction 

machines with permanent magnet synchronous 

motors thanks to the lack of tooth 

gear and rope swing. 
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 Mahdis Elevator is one of the leading elevator company providing 

expertise solutions in "Moving Technology" Our product range in lifts 

include passenger, goods, automobile, dumb waiter which also extends 

to home lifts in the market since 11years ago. 

 Mahdis Elevator provides integrated systems in design, manufacturing, 

sales, installation, maintenance and modernization.  

It has strong practice to research, develop and innovate their products 

and systems which aim at providing cost effective as well as user-friendly 

solutions to their esteemed clients.  

 Mahdis Elevator keeps its promise for SAFETY , RELIABILITY , COST 

EFFIECIENCY and QUALITY.  

 Mahdis Elevator Cabins 
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بعنراز   فررز   آسانبر  مهدیسشرکت مهندسی 

یکی ز  شرکتهای پیشرو در صنعت آسانسرار و  

سراهه  11پله برقی با تکیه بر دزنر  و ترربره   

مررردیرز  و سرررهامدزرز   ررراد در سرررا    

فعاهیت  اد رز در زین صنعت آغا  نماده 1384

و هر ساهه شاهد مافقیت و رشد چشمگیری در 

 . عرصه صنعت آسانسار و پله برقی باده زست

عضارسرمی سرندیکای آسانسرار    زین شرکت 

رسمی فروش و نماینده باده و وپله برقی زیرز  

 دمات پس ز  فروش زنراز  آسانسرار و پلره    

و دههرا پررو ه   براده   DELSO  برقی شررکت  

ئره  ززر DELSO  شرکت محصاالت با رز زجرزیی 

نماده و  دمات ال م رز به مشتریا   اد تقدیم 

 .می نماید

مریددی نماینرد ی    2005شرکت ز  سا  زین 

در  مینره پلره   رز  DELSO زنحصراری شررکت   

متحرک در ز تیرار دزشرته و   رزهروهای برقی و 

صدها دستگاه پله برقی رز در سطح کشار نصب 

 .و رزه زندز ی نماده زست 
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و نگهدزرنرده زنراز     کننرده طرزح، محقق، تاهید کننده، فروشرنده، نصرب   ،  DELSO شرکت 

 رزهروهای متحررک رمپ برقی ، برقی، آسانسار ، باالبر ، پارکینگهای مکانیزه و طبقاتی ، پله 

 .میباشد

چین با سرمایه  رازری کر    کشار یک پایگاه مدر  تاهیدی در   2002در سا   زین شرکت 

زین شرکت وزقر   . رز  تاسیس کرد  دالری  میلیا 71/8میلیا  دالر و سرمایه ثبت شده  20

 DELSO در حا  حاضر شرکت .متر مرب  وزق   زست 110،000در  مینی به مساحت حدود 

 .متر بر ثانیه رز دزرد 8ثبت ز ترز  وتاهید آسانسار تا سرعت  9دزرزی 

DELSO 
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بره  فررز   آسانبر  مهدیسشرکت مهندسی 

منظررار زرزئرره کینیررت نرراین و فررن آوری  

پیشرفته در زمر تکاین و بهینره سرا ی در   

صنعت آسانسار و پله برقری در زیررز  برا    

همکاری  روهی ز  زفرزد مطل  و متخصص  

با سابقه کراری منیرد بره منظرار نراآوری      

درزیرررن صرررنعت تاسررریس  ردیرررد    

تازنسررت نسرربت برره زبرررز     وبدفاصررله

تازنمندی باهقاه  راد در برا زر بسریار پرر     

رقابت پله برقی  با عرضه زناز  مدر  و برا  

کشرار    کینیت ، جایگاه ویژه زی درسرزسر

     .برزی  اد زحرز  نماید 

به سبب سازبق طاالنی و ترربه مدیرز  و 

کارشناسا  فنی  راد در تهیره قطعرات و    

ترهیززت به کار رفته ز  بهترین منراب  برا   

تلنیقی ز  تدزرکات تخصصری  رارجی بره    

همرزه دزن  و فرن آوری سرا ت دز لری    

تازنسته زسرت سرهم بسریار مهمری رز در     

تامین نیا  های متنا  صنعت ماکار به  اد 

ز تصاص دهد و به زذعا  کارشناسا  زین 

صررنعت در  مررره بهترررین هررا در کشررار  

  . شنا ته شاد
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متر  200متر و رزهروی متحرک به طا   25زین شرکت ترربه سا ت پله برقی به زرتنا  

 .رزدر ر ومه  اد  دزرد 

کشار دنیا صادر میشاد که ز  زین میا  کشارهایی نظیر  77بی  ز  به  DELSO محصاالت 

،فرزنسه  ،آمریکا  ، زمارزت متحده عربی ،  ترکیه، زنردونزی ، زرد  ، پرتقرا  ،    زیتاهیا، ،آهما  

زکرزین،مکزیک  ،تایلند  ، بلژیک ،بر ی   ، زیرز  ، یانرا  ، نیا هنرد ، آر زنترین  ، آفریقرای     

 .جنابی  ، شیلی و کامباج رز میتاز  نام برد
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 زروپادر  DELSO شرکتبر ی ز  مهم ترین پرو ه های 

 مترو آتن

 (زیرهند)دفتر و زرت زمار  ارجه، دوبلین 

 (آهما )فرود اه بین زهمللی کلن 

 (زستانی)ما ه هنر، تاهین 

 (هتانی)فرود اه، بین زهمللی ریگا 

 ، بلگرزد، صربستا  Townhouse 27هت    

 ” Eleftherios Venizelos“فرود اه آتن   

 فرود اه بین زهمللی  مقدونیه

 بانک یانا 

 زنگلستا   JETLANDمزکز  رید 

 ، صربستا   MEGATRENDدزنشگاه  

 نرو  EGERTORGETمرکز  رید  

 روسیه  T4مرکز  رید 

 آهبانی CITYPARK   مرکز  رید

 دزنمارک HERNING CITYمرکز  رید  

 سا تما  وجاه عمامی، صربستا 

 در آهما  TEMPELHOFER HAFENمرکز  رید 

 ، زسترزهیا FERRARI- MASERATIمرکز نمایشگاهی 

 پرو ه های زهمپیک در آتن 420بی  ز  
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تکناها ی رو  آهما  در ز   DELSO شرکت 

فرزیند سا ت محصاالت  اد بهره می برد 

و همکاری نزدیک و پایاپایی رز با دزنشرگاه  

 .دزرددزنشگاه تانگ شانگهای جیاو  و  سا و

 DELSO   تحقیق و تاسعه بسیار فعراهی دزرد  بخ

هررای    MAIN BOARDسیسرتم هرای کنتررر  و  

 ، ترررین زیمررن    R&Dمحصرراالت آ  در بخرر 

پایدزرترین ومقرو  به صرفه ترین در مقایسره برا   

 .رقبا  میباشد

 EN115زستاندزردهای   DELSO شرکت 

زسرتاندزردهای کشرار   و   EN81   زروپا و

و GB7588-2003 چرررین ز  قبیررر    

GB16899-1977   رز کرررامد  رعایرررت

 .میکند
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مررررردزرک دزرزی  DELSO شررررررکت 

ISO9001:2008  وISO14001  سیستمهای در

 .آهما  می باشد TUVز  شرکت  مدیریت کینی 

ز  ک  پرسن  زین شرکت تحصیدت فاق % 10

زهباقی پرسرن   % 64هیسانس و دکترز دزشته و 

ز  کر  پرسرن     % 56. مدزرک کارشناسی دزرند

ال م . زین شرکت تکنسینهای فنی می باشرند  

ز  پرسن  زیرن شررکت   % 90به ذکر زست که 

دوره تعمیرزت و نگهدزری آسانسار و پله برقی 

رز دیده زند  که زین مهم باعث زرتباط بیشتر با 

مشتریا  در بخ   دمات پس ز  فروش می 

 .شاد که نهایتا رضایت مشتریا  رز در پی دزرد
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تقسیم میگردد که بره   indoor- out door دسته2ز  نظر کاربردی به  زین شرکتپله های برقی 

( دز   سرا تما  )مانند پ  های عابر پیاده ، محیط بسته(بیرو  ز  سا تما )ترتیب در محیط آ زد

 .زستناده می  ردند

طرزحی می  ردد که پلره هرای    heavy duty به صارت  پله های مکانهای عمامی زین شرکت

   ، تقایت شده میباشند که برزی کار در شرزیط دشازر طرزحی می  ردندز  قبی  زیستگاههای مترو

    هتلها ز  زین قبی  میباشد و   ریدمرزکز  ، سا تما  ترمیناهها
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 DELSOمززیای پله برقی های سا ت  •

میباشد بنابرزین تامین هراز م یردکی آ     شیندهرکار انه مشابه محصاالت   "دقیقا DELSO پله های •

 .بسیار در دسترس زست

ریلهای هدزیت روهر  اصی میباشد که زمکا  عملکرد بهتر دستگاه رز فررزهم  دزرزی   DELSOپله های •

نماده و ز  هق شد  کف پله ها و یا  روج روهر که سبب آسیب جدی به دستگاه می شاد بطرار کامر    

 .محافظت می کند

 .میلیمتر زست 900 "میلیمتر می باشد که در زناز  دیگر معماال 1000زرتنا  شیشه کنار پله ها •
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 DELSOمززیای پله برقی های سا ت  •

سیستم کش  هندری  در دو سمت باده که با سیستم تنظیم پیشررفته عمرر هنردری  کره     دزرزی •

 .قطعه زی بسیار  رز  قیمت نیز می باشد رز زفزز ی  می دهد

 .ز  آهامینیم زست (comb)کلیه شانه ها •

نیراتن مری    6000یکپارچه باده که دزرزی  ازهینامه مقاومرت   "کف پله ها ز  جنس آهامینیم تماما•

 EN115باشد طبق 

زناز  پله ها و رزهروهای برقی تاسط شرکت برزی مصارف دز لری ،  رارجی، کرارکرد سرنگین و     •

 .تراری قاب  زرزئه می باشد

 .ز  نا  زستی  نگیر با کینیت باالست 2mmکلیه زستیلهای مصرفی با ضخامت •
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 : دمات پس ز  فروش

زین براور زسرت کره    برر  DELSO شرکت

   دمات پرس ز  فرروش بره مشرتریا     

بیشتری برزی نام تراری   زر ش و زعتبار

ز  زینررو    شررکت بره زرمنرا  مری آورد    

بره تاهیرد     رز ملرزم  اد  DELSO شرکت

محصاالت با کینیت باال و  دمات پس ز  

فروش عاهی برزی محصاالت  اد کررده  

  .زست

باده و  BMSقاب  زتصا  به "پله ها تماما

کنترهر آنها ز  نا  میکروپروسساری قاب  

 .برنامه ریزی می باشد

هرر ش   DELSO شرکتجدید با طرزحی 

ناحیره هرای منحنری هنردری  کره      های 

در کلیه پله برقیها مشاهده مری   "معماال

 .رف  شده زست% 100شاد بصارت 

تاهید کننده چینری  تنها  DELSO شرکت 

می باشد که دزرزی تاییدیه های کینری ز   

 .آهما  می باشد TUV شرکت 

بره   DELSO با تاجه بره ر ومره شررکت    

جرزت میتاز   نت که تنها شرکت چینری  

زست که با زر بزر ی رز در زروپا و آمریکرا  

 Brandبه  راد ز تصراص دزده و تنهرا     

چینی زست که تازنسرته  در پررو ه هرای    

بررزرف فرود رراهی، رزه آهررن و مترررو بررا  

 .شرکتهای چند ملیتی رقابت کند

باتاجه به کینیت فاق زهعاده دزرزی قیمتی 

 .رقابتی در با زر فعلی زیرز  می باشد

با تاجه به فعاهیت  سترده در زیرز  زرزئره  

   دمات نصب و سرویس تاسط پرسرن  

آما ش دیده شرکت در تمام سطح کشار 

  .در زسر  وقت زمکانپایر زست



Mahdis  Elevator  Escalator 

 آسانسار چاه 

   کششی آسانسارهای چاهکو عرض درب بر زساس زبعاد  کابین ظرفیتجدو  زنتخاب 

حدزق  زبعاد چاه 
و نه بن   ری )

 (کابین

حدزق  زبعاد چاه 
ری  و نه پشت )

 (کابین

نا  و عرض درب 
 طبقات

نا  و عرض درب 
 کابین

   ظرفیت کابین منیدسطح 

عمق  
cm 

عرض  
cm 

عمق  
cm 

عرض  
cm 

عرض
cm 

نا  درب 
 طبقه  

عرض  
cm 

نا  درب 
   کابین

  حدزکثر
 متر مرب 

حدزق   
 ننر   Kg متر مرب 

 یا هاالیی 70 140 140 150 130
 تلسکاپی 70 زتاماتیک

0/97 0/79 320 4 
   سانترز  70 زتاماتیک 70 150 130 150 130

 يا لواليي 80 150 150 160 140
 تلسكوپي 80 اتوماتيك

1.16 0/98 375 5 
   سانترال 80 اتوماتيك 80 170 140 170 120

 یا هاالیی 80 160 160 180 150
 تلسکاپی 80 زتاماتیک

1.30 1.17 450 6 
   سانترز  80 زتاماتیک 80 170 150 180 140

 يا لواليي 80 160 160 190 150
 تلسكوپي 80 اتوماتيك

1.44 1.31 525 7 
   سانترال 80 اتوماتيك 80 170 160 190 140

 یا هاالیی 80 160 180 190 160
 تلسکاپی 80 زتاماتیک

1.58 1.45 600 8 
   سانترز  80 زتاماتیک 80 170 170 190 150

 يا لواليي 80 160 190 200 160
 تلسكوپي 80 اتوماتيك

1.72 1.59 675 9 
   سانترال 80 اتوماتيك 80 170 180 200 150

 یا هاالیی 80 170 200 210 170
 تلسکاپی 80 زتاماتیک

1.88 1.73 750 10 
   سانترز  80 زتاماتیک 80 170 190 210 160

 يا لواليي 90 190 210 220 180
 تلسكوپي 90 اتوماتيك

2.28 2.15 975 13 
   سانترال 90 اتوماتيك 90 190 200 220 180
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هیسانس و تکناها یی زساس بر  1995شرکت یانانی زست و در سا    یک  METRONشرکت 

. ز  یکی ز  بزر ترین شرکتهای آسانسارسا   آهما  بنام  ز ا کرده ، تاسیس شرده زسرت   که 

در حاهی که مکرا  هرای   . می باشددر شما  یانا   دفتر مرکزی زین شرکت در منطقه صنعتی 

در METRONفعاهیت هرای  . زدزری و نمایشگاه زین شرکت در آتن و تساهانیکی نیزوجاد دزرد 

زین شرکت در میرا  بزر تررین   . تاهید و ترارت سیستم های آسانساری بنا شده زست  مینه 

فرروش   ساهیانه برا زین شرکت .شرکت های صنعت آسانسار در با زر زروپا و جها   قرزر دزرد 

درصد ز  سهم فروش جهانی رز به  اد ز تصاص  2سیستم جدید آسانسار و  10.500بی  ز  

درصدی ز  تعدزد  67در یانا  ، زین شرکت دزرزی یک ماقعیت پیشرو با سهم با زر . دزده زست

درصد ز  زر ش ک  فروش آسانسار رز به  راد ز تصراص دزده    47آسانسارهای نصب شده و 

یکری ز  شررکتهای مهرم در بخر      METRONکه زین مهم باعث شده زسرت شررکت   .زست

 .آسانسار در یانا  باشد 

Elevator & Escalator 
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A new user experience For METRON , the 

goal is to create the best possible user 

experience. A smooth ride and reliable 

performance ensure the ideal people 

flow, while the car interior design creates 

an aesthetically pleasing experience for 

each passenger. 

There is more to this than mixing and 

matching the materials and components. 

The quality of materials, manufacturing 

process and assembly have to be first 

class to ensure that everything including 

the energy-efficient lighting, innovative 

car operating panels and material 

combinations always supplement any 

type of architecture. 
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METRON was founded in 1995 and since 2000 is subsidiary of ALUMIL 

Group. Company's main field of expertise is the design and construction of 

complete elevator systems. Several years of experience in the sector, 

combined with extensive know-how have established METRON in 42 

international markets as one of the fastest growing elevator companies .

METRON offers complete lift solutions, fully certified according to the latest 

elevator safety orders and completely aligned with all the international laws 

and regulations. 
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• Why should you pick Metron? 

• 16.000 m² productive facilities 

•  METRON belongs to ALUMIL Group since 2000 

• The best equipment and machinery in the sector 

• R&D is our lever for further development 

 

• Safety 

• Advanced Technology 

• Customer Service at the 

highest standards 

• Solutions adjusted to 

your specific needs 

• Innovative Products 

• Competitive prices 

• Unique Design 
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METRON, with its aggressive investments on the development of new 

products, is able to offer a complete range of elevators that comply with 

the EU directives (95/16) while at the same time offer top level 

aesthetical results and reliability. 

Those complete solutions are developed in house by METRON’S R&D 

department and are manufactured in our modern facilities at Serres. 

Consequently, we can be absolutely certain that all the various 

components that your elevator is build from are designed to work 

together in harmony. Also you can be sure that behind the products you 

get, there are experts who know what they are offering you and why. 

So, no matters if it is a small residential elevator or a large freight 

elevator, Choose the cabins that you like and the doors that suit you and 

be confident that together we will find the highest value for your money 

technical solution. 
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Hydraulic elevators 

 

Hydraulic elevators are usually travelling at low speed, normally up to 

0.63m/s. Therefore they are the most appropriate solution in cases of 

low height buildings, usually up to six stops and also for good’s vertical 

transportation. They are a good value for their money and they are 

characterized by high reliability. 

 
Hydraulic Elevator Basic Model. 
Hydraulic Elevator VVVF 
Habitat-Residence Hydraulic Elevator  
 
 

Traction elevators 

 

Traction lifts dominate the global market of elevators and there are some 

substantial reasons for that. They travel with higher speeds, a 

characteristic that enables them to serve high height buildings, 

minimizing the delays for their passengers. Also, the quality of ride is 

excellent while at the same time they are very efficient in terms of 

energy consumption. 

 
Traction Elevators-Machine Room 
Traction Elevators-Machine Roomless 
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  METRON‘S factory is located in 

the Industrial Area of Serres, in 

private land total of 36.000 m². The 

company facilities are hosted in a 

building of 18.000 m² total surface. 

Manufacturing area takes up 

16.400 m², administration offices 

and display areas takes up 1.600 

m².METRON uses totally automatic 

and highly productive machinery. 

It constantly invests in its 

production line, so as to secure 

flexible and safe functions. Iron 

plate processing machinery, CNC 

machines and dyes function with 

the most advanced technical 

infrastructure and are controlled 

by central computers, 

while  production is coordinated 

through MRP system 
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