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Nikan Trading based on 26 years of experience, is one of the leading suppliers of this industry  in Iran. Since its inception, 
the company has focused on fundamental values such as customer service and loyalty. Supplying the elevator industry with 
high quality components is a mission that Nikan Trading is always proud of. Nikan is trying to provide the Asian and European 
brands and technologies at world-class to Iran’s elevator industry. High safety, compliance with the country’s standards and 
advanced technologies.
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Introduction

About Us

چشم اندازهااهداف ما

ZEIHL-ABEGG 
Sales Representative in Iran

CENTA 
Exclusive agent in Iran

METRO PLAST
Exclusive agent in Iran

ZIEHL-ABEGG elevator motors with 
perfectly matched control technology 
ensure a safe and smooth ride. Whether 
in new construction or remodels, 
ZIEHL-ABEGG offers customer-specific 
solutions for individual requirements 
in the area of elevator technology – 
powerful, energy-saving, quiet and 
economical.

centa started operating in 1991 with 
the goal of assembling and servicing the 
elevator, and since the beginning of the 
year has focused on the manufacturing 
field. The company is a pioneer in the 
production of ‘photocells’, an important 
and imported product in Turkey. 
centa has gained a significant share of 
the Turkish market and internationa 

elevator markets.In 2002-2003, centa 
decided to develop weight sensors 
for elevators. At present, the company 
occupies a significant share of the 
Turkish, European and Asian markets by 
producing electronic load cells.

Metroplast Company, located in Istanbul, 
Turkey, was established in the year  1994 
and is one of the leading manufacturers 
of elevator safety components in the 
region. Since the first day of the brand’s 
establishment, quality has always been 
the most important business value of 
the company, which has continuously 
improved its capacity with a customer-
oriented and safety approach and has 
become one of the most prominent 
market producers in Turkey and the 
Balkans. Equipping itself with up-to-date 
knowledge and technology in elevator 
safety components field.
The company has managed to, take major 
market share in the region. Believing

in innovation is a major factor in the 
company’s investment in research and 
development to produce high quality 
products. Metroplast manufactures and 
exports its products in accordance to 
Iranian standards.

Nikan Trading based on 26 years of experience, is one of the leading suppliers of this industry  in Iran. Since its 
inception, the company has focused on fundamental values such as customer service and loyalty. Supplying the 
elevator industry with high quality components is a mission that Nikan Trading is always proud of. Nikan is trying 
to provide the Asian and European brands and technologies at world-class to Iran’s elevator industry. High safety, 
compliance with the country’s standards and advanced technologies. is other benefit’s of  Nikan’s Commercial in 
the industry.

شرکت مهندسی و بازرگانی نیکان با تکیه بر عقبه  26 ساله خود در صنعت حمل و نقل عمودی، امروز یکی از تامین کنندگان مطرح قطعات در این 
صنعت به شمار میرود.  این مجموعه از ابتدای تاسیس تا کنون با ارزش های بنیادینی همچون مشتری مداری، رعایت تعهدات و امانت داری همراه 

بوده و تامین قطعات با کیفیت برای فعالین این صنعت را ماموریتی میداند که همواره به آن افتخار میکند.

بازرگانی نیکان با دریافت نمایندگی از کشورهای اروپایی و آسیایی سعی دارد به روزترین و جدیدترین فناوری های صنعت آسانسور را به تولیدکنندگان 
و فعالین این حوزه ارایه داده و نیازهای آنها به تجهیزات با کیفیت و مدرن را تامین کند.

ایمنی باال، تطابق با استانداردهای کشور، بهره مندی از فناوری های روز دنیا از جمله نقاط تمایز این مجموعه است.

تقویت و تداوم 
گسترش قابلیت های توسعه گری 

پاسخگویی و مشاوره مهندسی به نیازهای واحد های صنعت آسانسور 
در زمینه تامین و تجهیز و یا ارتقای محصوالت

تبدیل شدن به برند اول در تامین لوازم و قطعات آسانسوری در ایران 
ارتقا و تبدیل شدن به مجموعه ای معتبر و متمایز از دید مشتریان 

تمرکز بر توسعه گری با بهره مندی از جدیدترین دانش و تکنولوژی 
صنعت آسانسور 



در دنیای امروز که معیارهای جلب رضایت مشتری دوباره نویسی و تکرار شده، گروه مهندسی بازرگانی نیکان در 
تالش است تا با واردات کاالی با کیفیت از کشورهای مطرح در صنعت آسانسور همواره گامی نو بردارد. 

این شرکت هم اکنون به عنوان نماینده انحصاری دو برند »متروپالست و جنتا« ترکیه در ایران شناخته میشود و 
به واردات، فروش و خدمات پس از فروش محصوالت این شرکت ها میپردازد. 

نمایندگی فروش موتورهای »زیالبگ« و اخذ نمایندگی رسمی از شرکت »بویم« ترکیه، از دیگر افتخارات این 
مجموعه است. 

نیکان همگام با پیشرفت تکنولوژی و افزایش رقابت در صنعت حمل و نقل عمودی، تالش میکند تا نیاز مشتری 
از حیث تجهیز به فناوری مدرن را تامین کند و با در نظر گرفتن پارامترهایی از قبیل قیمت رقابتی، اعطای گارانتی 

و ارایه گواهی نامه های معتبر بین المللی، یک قدم از دیگر رقبا جلوتر باشد. 

نیکان همیشه یک گام جلوتر
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In today’s world where customer satisfaction criteria are rewritten, Nikan’s Company is trying to 
take a new step in customer satisfaction. 
Nikan Trading, as the exclusive agent of “METROPLAST”, for the first time imported elevator safety 
components into Iran.
Is now also known as the exclusive agent  of “CENTA” company.
“ZEIHL-ABEGG” Sales Representative and “BOYEM” Official Commercial Agent, are another of 
Nikan’s trading Advantage.
Nikan will meet the customer’s need for modern technology procides.
other Parameters such as Fair price, warranty and internationally accredited certification of Nikan’s 
commercial benefits the elevator industry.

NIKAN
always one 
step ahead



شرکت متروپالست واقع در استانبول ترکیه در کارخانه ای با مساحت ۱۳۰٫۰۰۰مترمربع، در سال ۱۹۹۴ میالدی تاسیس شده و 
امروز یکی از تولیدکنندگان مطرح قطعات ایمنی آسانسور در منطقه به شمار میرود. 

از اولین روز تاسیس کارخانه، کیفیت همیشه مهم ترین ارزش تجاری این شرکت بوده که باعث شده به طور مداوم ظرفیت خود 
را همراه با رویکرد مشتری مداری و ایمنی بهبود بخشیده و به یکی از برجسته ترین تولیدکنندگان بازار کشور ترکیه و منطقه 
بالکان تبدیل شود.  این شرکت با تجهیز خود به دانش و فناوری روز در زمینه تامین قطعات ایمنی آسانسور با داشتن نیروی 

انسانی متخصص، توانسته بازار منطقه را در دست گیرد. 

اعتقاد به نوآوری، عامل اصلی سرمایه گذاری این شرکت در زمینه تحقیق و توسعه برای تولید محصوالت با کیفیت است. 
الزم به ذکر است، این شرکت محصوالت خود را مطابق با استانداردهای ایران تولید و صادر میکند

شرکت مهندسی و بازرگانی نیکان، نماینده انحصاری متروپالست ترکیه
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EXCLUSIVE AGENT

METROPLAST HAS BEEN PRODUCING LIFT SAFE-

TY COMPONENTS WITH THE MOST ADVANCED 

TECHNOLOGY AVAILABLE IN THE WORLD ON A 

5.000M2 PRODUCTION AREA SINCE 1994.



پاراشوت مدل PRO2000 دو جهته با مکانیزم

P+QP+QP+QP+QP+QP+QSPEEDRAiL

PRO 2000

___1500 kg1200 kg900 kg1 m/sT9

2400 kg2100 kg1800 kg1500 kg1200 kg900 kg1 m/sT16

___1600 kg1200 kg900 kg1,6 m/sT9

__2000 kg1600 kg1200 kg900 kg1,6 m/sT16

Product specifications:1-61-22460/17/zz

پاراشوت مدل PRO2000S دو جهته با مکانیزم
PRO2000S Bi-Directional Progressive Safety Gear
(P+Q 4000 Kg) With Mechanism

P+QP+QP+QP+QP+QSPEEDRAiL

PRO 2000S

4000 kg3700 kg3400 kg3100 kg2800 kg1 m/sT16

___2650 kg2300 kg1,6 m/sT16

__2250 kg 1800 kg1500 kg2 m/sT16

___1800 kg1400 kg2,5 m/sT16

Product specifications:1-61-22456/17/zz

PRO2000 Bi-Directional Progressive Safety Gear
(P+Q 2400 Kg) With Mechanism

S P E C I F I C A T I O N S 

S P E C I F I C A T I O N S 
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پاراشوت مدل PRO5000 دو جهته با مکانیزم
PRO5000 Bi-Directional Progressive Safety Gear
(P+Q 5000 Kg) With Mechanism

S P E C I F I C A T I O N S 

P+QP+QP+QSPEEDRAiL

PRO 5000

5000 kg4600 kg4200 kg1 m/sT16

_3400 kg3100 kg1,6 m/sT16

_3100 kg2500 kg2 m/sT16

_2500 kg2100 kg2,5 m/sT16

Product specifications:1-61-22464/17/zz
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گاورنــر دو طرفه ساده

S P E C I F I C A T I O N S 

Moment 250
Bi-Directional 
Overspeed
Governor

گاورنـــر دو طرفه سـاده

Data/type MOMENT     
250  040 

MOMENT     
250  050 

MOMENT     
250  063 

MOMENT     
250  080 

Nominal velocity 0.40 m/s 0.50 m/s 0.63 m/s 0.80 m/s

Data / type MOMENT     
250 100 

MOMENT     
250  120 

MOMENT     
250  160 

MOMENT     
250  200

MOMENT     
250  250

Nominal velocity 1.00 m/s 1.20 m/s 1.60 m/s 2.00 m/s 2.50 m/s

S P E C I F I C A T I O N S 

Moment 250
MRL Bi-Directional
Overspeed
Governor

MRL گاورنــر دو طرفه

MRL گاورنــر دو طرفه

Data/type MOMENT     
250  040 

MOMENT     
250  050 

MOMENT     
250  063 

MOMENT     
250  080 

Nominal velocity 0.40 m/s 0.50 m/s 0.63 m/s 0.80 m/s

Data / type MOMENT     
250 100 

MOMENT     
250  120 

MOMENT     
250  160 

MOMENT     
250  200

MOMENT     
250  250

Nominal velocity 1.00 m/s 1.20 m/s 1.60 m/s 2.00 m/s 2.50 m/s
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گاورنــر دو جهته MRL ریلی

S P E C I F I C A T I O N S 

Moment 250
Mrl Machine Roomless 
Overspeed
Governor

گاورنــر MRL ریلی 

Data/type MOMENT     
250  040 

MOMENT     
250  050 

MOMENT     
250  063 

MOMENT     
250  080 

Nominal velocity 0.40 m/s 0.50 m/s 0.63 m/s 0.80 m/s

Data / type MOMENT     
250 100 

MOMENT     
250  120 

MOMENT     
250  160 

MOMENT     
250  200

MOMENT     
250  250

Nominal velocity 1.00 m/s 1.20 m/s 1.60 m/s 2.00 m/s 2.50 m/s

S P E C I F I C A T I O N S 

Moment 250
A3 Bi-Directional
Overspeed
Governor

A3 گاورنــر دو طرفه

A3 گاورنــر دو طرفه

Data/type MOMENT     
250  040 

MOMENT     
250  050 

MOMENT     
250  063 

MOMENT     
250  080 

Nominal velocity 0.40 m/s 0.50 m/s 0.63 m/s 0.80 m/s

Data / type MOMENT     
250 100 

MOMENT     
250  120 

MOMENT     
250  160 

MOMENT     
250  200

MOMENT     
250  250

Nominal velocity 1.00 m/s 1.20 m/s 1.60 m/s 2.00 m/s 2.50 m/s
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CapacityD&CStrokeAHV1V

HT25-114

500-3700 kg140 mm422 mm750 mm1.150 mm1.15 m/s1 m/s

500-3500 kg140 mm422 mm750 mm1.150 mm1.38 m/s1.2 m/s

500-3250 kg140 mm422 mm750 mm1.150 mm1.84 m/s1.6 m/s

500-3000 kg140 mm422 mm750 mm1.150 mm2.3 m/s2 m/s

500-2500 kg140 mm422 mm750 mm1.150 mm2.88 m/s2.5 m/s

CapacityD&CStrokeAHV1V

HT20-114

500-3500 kg140 mm270 mm530 mm820 mm1.15 m/s1 m/s

500-3250 kg140 mm270 mm530 mm820 mm1.38 m/s1.2 m/s

500-3050 kg140 mm270 mm530 mm820 mm1.84 m/s1.6 m/s

500-2800 kg140 mm270 mm530 mm820 mm2.3 m/s2 m/s

 Hydraulicبافـرهای هیدرولیـک
Buffer

CapacityD&CStrokeAHV1V

 HT16-102

500-2400 kg120 mm180 mm360 mm540 mm1.15 m/s1 m/s

500-1975 kg120 mm180 mm360 mm540 mm1.38 m/s1.2 m/s

500-1750 kg120 mm180 mm360 mm540 mm1.84 m/s1.6 m/s
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کفشـک لغزشی

9 mm Car Guide Shoes

Part Number :

801

Adjustable High Speed 
16mm Car Guide Shoes

Part Number :

807

Gearlessموتورهای گیــرلس
Elevator machine

COMMING
SOON ...
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شرکت جنتا در سال ۱۹۹۱ با هدف مونتاژ و سرویس آسانسور شروع به کار کرد و از اوایل سال ۲۰۰۰ میالدی هدف خود را 
معطوف به صنعت تولیدی در این زمینه نموده است. این شرکت پیشگام در تولید فتوسل )پرده های نوری(، محصولی مهم و 
وارداتی در کشور ترکیه، می باشد. جنتا با اتکا بر دانش خود توانسته است سهم قابل توجهی از بازار ترکیه و بازارهای بین المللی 

آسانسور را از آن خود کند.

 افزایش تقاضای بازار و همچنین مسئله نرمی و راحتی آسانسور باعث شد تا این شرکت سرمایه گذاری بیشتری در این زمینه 
داشته باشد و این امر منجر شد تا در سال ۲۰۰۲-۲۰۰۳ شرکت جنتا تصمیم به تولید سنسورهای وزن برای آسانسور ها کند. در 
حال حاضر نیز این شرکت با تولید لودسل های الکترونیکی سهم قابل توجهی از بازارهای ترکیه، اروپا و آسیا را اشغال کرده است.
جنتا امروزه محصوالت خود را مطابق با آخرین استانداردهای اروپا تولید کرده و با بهره گیری از فناوری های جدید به تولید 

محصوالت میپردازد. 

شرکت مهندسی و بازرگانی نیکان نماینده انحصاری محصوالت جنتا ترکیه در ایران

ESTABLISHED IN 1991 FOR OPERATION IN THE ELE-

VATOR SERVICE AND ASSEMBLY SECSON, CEN-

TA EXPANDED ITS SCOPE TO PERFORM IN THE 

MANUFACTURING INDUSTRY AT THE BEGINNING 

OF 2000.

EXCLUSIVE AGENT
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سنسور پـرده ای

DOOR DETECTORS

D
O

O
R 

D
ET

EC
TO

RS

تعداد نقاط حساس :  36
فاصله عملکرد :

ولتاژ تغذیه : 
 ابعاد مکانیکی :  

حساسیت و دقت باال
طراحی  مهندسی شده

         3500 - 0 mm     
                      220VAC
    10x30x2000 mm

Dedector type : DT32 
Quantity of sensing points : 36 
Operating distance : 0 - 3500 mm
Power supply voltage: 220VAC 
Mechanical Dimensions : 10x30x2000 mm 
High consideration and sensitiveness
Engineering Design  



اورلـود زیر کابینـی

ROPE SENSORاورلود سیم بکسلی مدل RS5

OVERLOAD
SYSTEMS

ظرفیت مکانیکی )کابین + بار( :
ولتاژ تغذیه :

نمایشگر دیجیتال
قابلیت کالیبراسیون با توجه به تغییر نوع کابین

مقرون به صرفه و قابلیت نصب آسان
امکان اندازه گیـری توسط سیم بکسل

 3000 - 5000 KG       
                                            220VAC

S P E C I F I C A T I O N S 

Mechanical capacity (cabin + load) : 3000 - 5000 KG
Power supply voltage : 220VAC
Digital display
Adjustment possibility fot the present overload control unit 
Calibration capability according to cabinet type
Economic and extremely easy, comprehensible adjustment possibility

ظرفیت مکانیکـی )کابین + بار( : 
حساسیت باال و قابلیت نصب آسان

امکان برنامه ریزی برای تیپ های وزنی مختلف
ولتاژ تغذیه : 

سنسورهای ضد آب
نمایشگر دیجیتال

قابلیت کالیبراسیون با توجه به تغییر نوع کابین

        3200 KG     
 

                                       220VAC
      IP66

S P E C I F I C A T I O N S 

Mechanical capacity (cabin + load) : 3200 KG 
Comprehensible adjustment possibility Programming 
with keys for different weight types
Supply voltage : 220VAC 
Water proof sensors IP66 
Digital display
Calibration capability according to cabinet type  
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شرکت ZIEHL-ABEGG زیالبگ در سال 1910 در برلین تأسیس شد. این شرکت نه تنها سال ها تأمین کننده موتورهای آسانسوری 
برای شرکت های اروپایی بوده بلکه از سال 1957 نخستین موتور روتور خارجی خود را تولید و عرضه کرده است.  نخستین نمونه 
موتورهای سنکرون مغناطیس دائم روتور خارجی این شرکت با نام تجاری ZETASYN در سال 1993 تولید شده و در ادامه از 
سال 2001 دومین نسل موتورهای گیرلس این شرکت به صورت روتور داخلی با نام تجاری ZETATOP به بازار عرضه شده است. 
شرکت زیالبگ از سال 1999 نیز به نخستین نسل اینورتر فرکانسی برای آسانسور مجهز به فیلترها و کنتاکتورهای اصلی 
یک پارچه را با نام تجاری ZETADYN شروع کرده و در حال حاضر با تولید نسل چهارم این اینورترها از سال 2012، تکنولوژی 

اینورتر بدون کنتاکت را نیز به صنعت آسانسور عرضه داشته است. 

عملکرد صد در صد کلیه محصوالت این شرکت پیش از ارائه به بازار چک می شود. مدیریت کیفیت مرکزی و استاندارهای کیفیت 
یک پارچه جهانی سطح اطمینان از کیفیت محصوالت را بیش از پیش باال برده است. نرم افزار تخصصی ZETALIFT این امکان 
را فراهم ساخته که برای تک به تک موتورهای ساخت شرکت زیالبگ پیش از سفارش به خط تولید، بسته به مشخصات پروژه 
مشتری، محاسبات اختصاصی صورت گیرد و هر موتور با توجه به شرایط خاص پروژه به صورت خاص )نه سری سازی( تولید 
شود. تک به تک موتورهای این شرکت با شماره سریال خاص خود قابل رهگیری بوده و مشخصات و محاسبات آن در دسترس 

خواهد بود.

شرکت مهندسی و بازرگانی نیکان نماینده فروش موتورهای زیالبگ آلمان

ZIEHL-ABEGG SE IS A GERMAN MANUFACTURER 

OF FANS FOR VENTILATION AND AIR CONDITION-

ING APPLICATIONS, AS WELL AS DRIVE TECH-

NOLOGY FOR ELEVATORS AND MOTORS WITH 

MATCHING CONTROL TECHNOLOGY. 

SALE 
REPRESENTATIVE
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Gearless elevator machine
Model:   SM200-45D

Gearless elevator machine
Model:  SM200-40D

Motor type Nominal 
torque(N.M)

Output torque 
(N.M)

Max. torque 
(N.M)

Max. axle load 
(KG)

Nominal speed 
(min)

Rated output 
power (KW)

SM200 سری موتورهای

SM200.15C 250 300 430 1850 60-258 2.5 - 7.9

SM200.20C 330 396 570 2850 60-258 3.3- 10.4

SM200.30C 475 499 820 2850 60-258 4.8-14.1

SM200.40D 600 660 1000 3600 96-300 6.0- 18.8

SM200.45D 710 799 1200 3600 96-300 7.1-20.9

موتورهای  زیالبگ

Gearless elevator machine
Models:   SM200-15C

SM200-20C
SM200-30C

-1
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Gearless elevator machine
SM210 Series

Motor type Nominal 
torque(N.M)

Output torque 
(N.M)

Max. torque 
(N.M)

Max. axle load 
(KG)

Nominal speed 
(min)

Rated output 
power (KW)

SM210 سری موتورهای

SM210.60 850 1000 1450 4500 60-258 5.3-23.0

SM210.70 1000 1150 1700 4500 60-258 6.3-25-7

S P E C I F I C A T I O N S 

موتورهای  زیالبگ

-1
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SICOR, FIVE LETTERS, A UNIQUE STORY GOING THROUGH THE 

DECADES AND TRAVELLING TOWARDS THE FUTURE.

IT WAS 1981, IN FACT, WHEN THE AMBITIOUS PROJECT BECAME 

TANGIBLE MATTER: WHAT HAD PREVIOUSLY BEEN IMAGINED 

ON PAPER, BECAME A REAL BUSINESS!

SICOR
GEARS MOTOR

Gears Series
Models : SH130
  MR14
  MR16

موتورهای
گیـربکس
سیـکـــور
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 ALBERTO SASSI S.P.A IS LEADER IN MANUFACTURING OF 

GEARS, GEARLESS AND MOTORS FOR LIFTS SINCE 1946, WHEN 

MR. ALBERTO SASSI FOUNDED THE COMPANY.

ALBETRO SASSI 
GEARS MOTOR

Gears Series
LEO

Gears Series
MF 48

Gears Series
TORO
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KG 2.98 - 2.24 - 1.49در وزن های :زنجیر جبران بویم ترکـیه

Types: T5, T9, T16

ریــل آسانسـور
Spanish, Italian & Chinese
Guide Rails Compensation

Chain
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درب های تمام اتـوماتیـک سلــکوم درب های تمام اتـوماتیـک  سمــاتیک 2000
سانـتــرال و تلسکوپی سانـتــرال و تلسکوپی

Elevator
         DOORS
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تابلــو فرمان آرکـل

 قابلیت نصب گروهی تا 8 آسانسور
امکان راه اندازی تا 64 طبقه با سرعت 4 متر بر ثانیه

دارای ورودی و خروجی های برنامه پذیر
حرکت Direct Approach با استفاده از کنترلر یکپارچه و دوراندازی با پالس

دسترسی و تنظیم کلیه پارامترها از طریق شبکه CAN-BUS با اتصال AREM در هر نقطه از سیستم 
قابلیت آنتی رول بک

امکان ذخیره سازی اطالعات و ثبت خطاها بر روی SD کارت
EMI  و  RFI  دارای فیلتر

اتوتیونینگ خودکار و شفت لرنینگ 
UPS عملکرد بدون وقفه با استفاده از

S P E C I F I C A T I O N S 

Group installation up to 8 lifts
Ability to launch up to 64 floors at a speed of 4 m/s
inputs and outputs Programing able 
Access and adjust all parameters with CAN-BUS  network 
Anti-rollback capability
Record errors & Store data on SD card
Equipped RFI and EMI filters
Auto tuning & Learning Shaft
Non-stop operation by using UPS
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تراول کابلهای

سایز  به میلیمتــر  KG وزن درهر متـر  KG حداقل نیروی گسیختگی 

S-FC  F819

8 0.215 3110

10 0.34 4915

11 0.411 5955

12 0.488 7056

13 0.579 8229

PAWO F3    

8 0.243 3875

10 0.385 6169

PAWO F7   

8 0/258 4140

10 0/403 6465

11 0/485 7831

12 0/569 9248

13 0/671 10707

PAWO F7S    

8 0/280 4548

10 0/436 7087

ELEVATOR 
TRAVELING CABLES

سـربکسل
لقمه

روغن دان
پلی اورتان

براکت
و همچنین تهیه کلیه قطعات آسانسـور ...

Overhead
Piece
Oil Donor
Polyurethane
Brackets
Also all elevator parts

Elevator Rope
CONSTRUCTION :
SAEALE WITH STEEL CORE
REGULAR LAY
TENSILE GRADE: 1570 N/M 

سیم بکسل
گـوستـــاو ولـف
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Certificatesگـواهی نامه ها
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C O N T A C T

Unit 5 - No. 222 - Lavasani St. - Farmanieh Ave. - Tehran / IRAN
Tel. : 021 - 26459802  & 
www.nikanlift.com
info@nikanlift.com

26459662
تهران - فرمانیه - لواسانی غربی - پالک ۲۲۲ واحد 5 

شماره های تماس : ۲6۴5۹8۰۲ و ۲6۴5۹66۲


