ONLINE AUCTION
Surplus to the ongoing needs of Powerwave Technologies Thailand, a global leader in end-to-end wireless coverage and capacity solutions Powerwave Technologies Thailand
อ
ุ ปกรณ
์ท
ี่ เหล
ื อจากการใช
้ งานจากบริษ
ั ท พาวเวอร์เวฟ เทคโนโลย
ีส
์ (ประเทศไทย) จำก
ัด ซ
ึ่ งเป
็ นบริษ
ั ทฯ ผล
ิ ตอ
ุ ปกรณ
์ส
ื่ อสารแบบไร้สายช
ั้ นนำของโลก
为终端到终端的无线覆盖和容量解决方案的全球领先者，现因持续发展需求而处理其剩余设备。

RFElectronicTestandMeasurementEquipment
ประม
ู ลเครื่องม
ื อวัดค
่ าอิเล็กทรอน
ิ กส
์ และไฟฟ
้ าท
ี่ ใช้ใน

射频电子测试和测量设备
OnlineBiddingOpens:
Friday,March7th •10:00amICT
Lots1-305begintoclose:Wednesday,March12that12pm
Lots306-311begintoclose:Thursday,March13th at12pm

Chonburi,THAILAND

เป
ิ ดประม
ู ลออนไลน
์:
ว
ันศ
ุ กร
์ท
่ 7ม
ี
ี นาคม ต
้ งแต
ั
่ เวลา 10.00น.
รายการท
ี่ 1-305 เริ่มป
ิ ดประม
ู ล: วันพ
ุ ธท
ี่ 12 ม
ี นาคม เวลา 12.00น.
รายการที่ 306-311 เริ่มปิดประมูล: วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม เวลา 12.00น.

ชลบ
ุี
ร, ประเทศไทย

在线竞投开放时间：
三月七日〈星期五〉上午十时正开始 ICT (UTC+7)
第一号至三零五号货品拍卖开始结束时间：三月十二日〈星期三〉正午十二时 ICT (UTC+7)
三零六号至三一一号货品拍卖开始结束时间：三月十三日〈星期四〉正午十二时 ICT (UTC+7)

春武里府,泰国
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Ph +1 248-254-9999 • Fx +1 248-254-9995

www.hilcoind.com

A Hilco Global Company
Vested in Your Success

Hilco

®

Industrial

ONLINE AUCTION

Surplus to the ongoing needs of Powerwave Technologies Thailand, a global leader in
end-to-end wireless coverage and capacity solutions
อ
ุ ปกรณ
์ท
่ เหล
ี
ื อจากการใช
้ งานจากบริษ
ั ท พาวเวอร์เวฟ เทคโนโลย
ีส
์ (ประเทศไทย) จำก
ัด
ซ
่ งเป
ึ
็ นบริษ
ั ทฯ ผล
ิ ตอ
ุ ปกรณ
์ส
่ อสารแบบไร้สายช
ื
้ นนำของโลก
ั
为终端到终端的无线覆盖和容量解决方案的全球领先者，现因持续发展需求而处理其剩余设备。

onlIne BIddIng opens
TH
FRidAY, MARcH 7
beginning AT 10AM icT (UTc+7)
lots 1-305 BegIn to Close
WedneSdAY, MARcH 12TH
12:00 PM icT (UTc+7)
lots 306-311 BegIn to Close
THURSdAY, MARcH 13TH
12:00 PM icT (UTc+7)
CHeCk WWW.HilCoind.Com for ClosinG times

เป
ิ ดประม
ู ลออนไลน
์
วันศ
ุ กร์ท
ี่ 7 ม
ี นาคม ต
ั้ งแต
่ เวลา 10.00น.
รายการท
ี่ 1-305 เริ่มป
ิ ดประม
ูล
วันพ
ุ ธท
ี่ 12 ม
ี นาคม เวลา 12.00น.
รายการท
ี่ 306-311 เริ่มป
ิ ดประม
ูล
วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม เวลา 12.00น.
เข้าชมได้ที่ www.hilcoind.com สำหรับเวลาป
ิ ดประมูล

เข
้ าชมทรัพย
์ส
ิน

วั นจั นทร์ท
ี่ 10 ม
ี นาคม เวลา 9.00น.-16.00น.

prevIew

นัดหมายเข้าชมทรัพย์สินติดต่อ วิชัย พรหมมา, มือถือ 08513 28888, อีเมล
wpromma@hilcoglobal.com

MondAY, MARcH 10TH
10:00 AM - 4:00 PM icT
to sCHedule An APPointment PleAse ContACt WiCHAi PrommA, Cell
+66 8513 28888, emAil WPrommA@HilCoGlobAl.Com

asset loCatIon
210 Moo 3 THUng SUk LA Si RAcHA
cHonbURi 20230 THAiLAnd

สถานท
ี่ เก
็ บทรัพย
์ส
ิน

210 หม
ู่ 3 ท
ุ่ งส
ุ ขลา ศรีราชา
ชลบ
ุ ีร 20230
ประเทศไทย

在线竞投开放时间
三月七日〈星期五〉上午十时正开始 ICT (UTC+7)
第一号至三零五号货品拍卖开始结束时间
三月十二日〈星期三〉正午十二时 ICT (UTC+7)
三零六号至三一一号货品拍卖开始结束时间
三月十三日〈星期四〉正午十二时 ICT (UTC+7)
查看拍卖结束时间www.hIlCoInd.Com

看货时间
三月十日〈星期一〉上午九时正至下午四时正 ICT
预约请联络WiCHAi PrommA，手机: +66 8513 28888
电邮: WPrommA@HilCoGlobAl.Com

设备存放地址
210 Moo 3 THUng SUk LA Si RAcHA
cHonbURi 20230 THAiLAnd
ิ ดต
่ อเราในประเทศต
่ างๆ) (国际联系信息):
InternatIonal ContaCt InformatIon (ต
THAiLAnd ( ประเทศไทย) (泰国):
WicHAi PRoMMA (วิช
ั ย พรหมมา)
ceLL (手机) +66 8513 28888
ม
ื อถ
ื อ 0 8513 28888
WPRoMMA@HiLcogLobAL.coM
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cHinA ( ประเทศจ
ีน) (中国):
FRAnciS YAU
ceLL ( ม
ื อถ
ื อ) (手机) +85 29096 7712
FYAU@HiLcogLobAL.coM

U.S ( สหรัฐอเมริกา) (美国).:
JoHn donALdSon (จอห
์ น โดน
ั ลด
์ส
ัน )
ceLL ( ม
ื อถ
ื อ) (手机) +011 909 912 4346
JdonALdSon@HiLcogLobAL.coM

To schedule an auction, please call Hilco Industrial at 1-877-37-HILCO (44526)

ู ลเพ
ิ่ มเต
ิ ม • 其他信息
FURTHER INFORMATION • ข้อม
fUrtHer InformatIon

ข
้ อม
ู ลเพ
่ มเต
ิ
ิม

• An 18% bUYeR'S PReMiUM WiLL be cHARged on ALL
ASSeTS. THe bUYeR’S PReMiUM WiLL be RedUced To 16%
FoR PAYMenTS MAde bY MeAnS oF cASH, cASHieR’S cHeck,
coMPAnY cHeck (WiTH bAnk LeTTeR oF gUARAnTee) oR
WiRe TRAnSFeR WiTHin 48 HoURS oF SALe cLoSe.AUcTion
WiLL be condUcTed in engLiSH, AccePTing U.S. cURRencY
onLY.

•ค
่ าดำเน
ิ นการประม
ู ล 18% จะถ
ู กเรียกเก
็ บจากม
ู ลค
่ าส
ิ นทรัพย
์
ค
่ าดำเน
ิ นการด
ั งกล
่ าวจะลดลงเหล
ื อ 16% สำหรับการชำระเงินโดยเงินสด,
แคชเช
ี ยร์เช
็ ค หรือการโอนเงินภายใน 48 ช
ั่ วโมงหล
ั งจากป
ิ ดการประม
ูล
โดยสก
ุ ลเงินของสหรัฐฯเท
่ าน
ั้ น .

• biddeRS inTending To PARTiciPATe FRoM cHinA WiLL be
ReQUiRed To PRe-QUALiFY. PLeASe conTAcT JoHn donALdSon
AT 909-985-8100, eMAiL JdonALdSon@HiLcogLobAL.coM
FoR deTAiLS.

• ทรัพย์สินตั้งอยู่ในเขตการค
้ าเสรี
ผู้ซื้อในประเทศไทยจะต้องรับผิดชอบภาระภาษ
ี นำเข้า และภาษ
ี มูลค
่ าเพ
ิ่ ม.

• FAciLiTY LocATed in A FRee TRAde zone. bUYeRS in THAiLAnd
ARe SUbJecT To iMPoRT TAXATion.
• ReMoVAL deAdLine WiLL be PoSTed on oUR WebSiTe WiTH
HoURS oF ReMoVAL beTWeen 8AM To 4PM MondAY THRU FRidAY.
bUYeRS WiTH iTeMS LeFT on SiTe AFTeR deAdLine ARe SUbJecT
To FineS oF $500 PeR dAY.
• FoR FURTHeR inFoRMATion on MAcHineRY & eQUiPMenT,
PLeASe conTAcT JoHn donALdSon AT 909-985-8100, eMAiL
JdonALdSon@HiLcogLobAL.coM
• FoR PAYMenTS PLeASe conTAcT
WPRoMMA@HiLcogLobAL.coM.

WicHAi

•ผ
ู้ เข
้ าร่วมประม
ู ลจากประเทศจีนจะต
้ องผ
่ านการตรวจสอบค
ุ ณสมบ
ัต
ิก
่ อน
กรุณาต
ิ ดต
่ อจอห
์ น โดน
ั ลด
์ส
ัน ท
ี่ 909-985-8100, อ
ี เมล
์:
JdonaldSon@hilcoglobal.com

• ระยะเวลาการขนย้ายจะแจ้งบนเว๊ปไซน์ ตั้งแต่ 08:00น. ถึง 16:00น. วันจันทร์ถึงศุกร์
ถ้าผู้ซื้อไม่สามรถขนย้ายทรัพย์สินทันระยะเวลาดังกล่าวจะมีค่าปรับ $ 500 ต่อวัน.
•ข
้ อม
ู ลเพ
ิ่ มเต
ิ มเก
ี่ ยวเครื่องจักรและอ
ุ ปกรณ
์ กรุณาต
ิ ดต
่ อ จอห
์ น โดน
ั ลด
์ส
ัน ท
ี่
909-985-8100,อ
ี เมล
์ JdonaldSon@hilcoglobal.com
• การชำระเงินกรุณาต
ิ ดต
่ อ วิช
ั ย พรหมมา,
อ
ี เมลwpromma@hilcoglobal.com
•ฝ
่ ายบริการล
ู กค
้ าส
ั มพ
ั นธ
์กรุณาต
ิ ดต
่ อ Sandi nEElY อ
ี เมล
SnEElY@hilcoglobal.com หรือ โทร248-254-9999 ต
่ อ 16
ข
้ อม
ู ลด
ั งกล
่ าวถ
ื อว่าม
ี ความถ
ู กต
้ องในเวลาท
ี่ พ
ิ มพ
์ และอาจม
ี การเปล
ี่ ยนแปลง
สำหรับการอ
ั พเดทข
้ อม
ู ลกรุณาเย
ี่ ยมชมเว็บไซต
์ ของเราได
้ท
ี่ www.hilcoind.com สำหรับ
วันเวลา,ข
ั้ นตอนการขาย, เงื่อนไข และรายละเอ
ี ยดของส
ิ นทรัพย
์ท
ี่ ทำการขาย

PRoMMA,

• FoR cUSToMeR SeRVice, PLeASe conTAcT SAndi neeLY AT
248-254-9999 X16 oR eMAiL SneeLY@HiLcogLobAL.coM
information contained herein deemed to be accurate at time of printing and subject
to change. for updated information, please visit our website at www.hilcoind.com
for any date, sale process, terms and conditions and list of available assets.

其他信息
• 所有成功买家均需支付投标总额18% 作为买家佣金。如以现金，银行本
票，电汇或公司支票(需要银行的担保函)，并于拍卖会结束后48小时内
支付，买家佣金将为投标总额16%。拍卖会以英语进行，竞标会以美元
进行。
• 有意参予是次拍卖会并来自中国的投标者将需要进行资格预审。
详情请联系JoHn donALdSon 电话: 909-985-8100或 电邮: JdonALdSon@HiLcogLobAL.coM
• 设备均存放于保税区内，泰国境内的买家需要缴付入口税项。
• 提货期限将在我们网站内公布，提货时间为周一至周五上午8时至下午4时。
买家于期限截止后仍未完成提取所有批次的货物,则需支付每天500美元的罚款。
• 有关机械及设备的详情，请联系JoHn donALdSon
电话: 909-985-8100或 电邮: JdonALdSon@HiLcogLobAL.coM
• 有关付款的详情，请联系WicHAi PRoMMA
电邮: WPRoMMA@HiLcogLobAL.coM.
• 有关客户服务，请联系SAndi neeLY
电话: 248-254-9999 X16或 电邮: SneeLY@HiLcogLobAL.coM
此处包含的信息在只在印制时被视为准确，并可随时更改。
有关销售日期，销售流程，条款和条件及资产列表等的更新信息，请访问我们的网站
www.hilcoind.com

For more information, please visit us on the web at www.hilcoind.com 3

NEW BLOCK OF RF ELECTRONIC TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT
RELEASED FROM POWERWAVE
RF Electronic Test and Measurement Equipment Consisting of Network Analyzers, Spectrum Analyzers, Power Meters, Power
Sources, Signal Generators from Hewlett Packard, Agilent, Tektronix, Yokogawa, Rohde & Schwarz, Giga-tronics, IFR, and others.

อุปกรณ
์ท
ี่ จะทำการขาย อาท
ิ เช่น เครื่องม
ื อและอุปกรณ
์ ในการวัดความถ
ี่ วิทยุ, เครื่องวิเคราะห
์ เครือข่าย, เครื่องวิเคราะห
์ คลื่นความถี่, มิเตอร์ไฟฟ
้ า,
เครื่องกำเนิดสัญญาณ จากฮิวเลตต์-แพคการ์ด, แอจจิเลนท
์, เทคโทรนิกส์, โยโกกาวา, โรเด
้ อร์ แอนด์ ชวาร์ส
射频电子测试和测量设备包括︰网络分析仪、频谱分析仪、功率计、电源和信号及生器品牌包括︰惠普、安捷伦、泰克、横河电机、罗德与施
瓦茨、美国Giga-tronics、IFR及其他

More Than
$20M USD
in New Cost
FEATuRINg:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Rohde & Schwarz FSU 26 Signal Analyzers, 20Hz-26.5GHz
Agilent MXA Signal Analyzers, 20Hz-13.6GHz
Agilent ENA Series Network Analyzers, 300kHz-3GHz
Agilent NFA Series Noise Figure Analyzers, 10MHz-3GHz
Agilent 8753ES S Parameter Network Analyzers, 300kHz-3GHz
Agilent 8562E Spectrum Analyzers, 30kHz – 13.2GHz
Rohde & Schwarz FSU 8 Spectrum Analyzers, 20Hz-8GHz
Agilent E4438C Vector Signal Analyzers, 250kHz -3GHz
Aeroflex IFR 3413 Signal Generators, 250 kHz-3GHz
HP 8753D Network Analyzers, 300kHz-3GHz
Aeroflex IFR 3416 Signal Generators, 250kHz-6GHz
Rohde & Schwarz FSP3 Spectrum Analyzers, 9kHz-3GHz
Plug In Modules, Power Meters, Oscilliscopes, Power Amplifiers,
Range Extenders, Power Extenders and Much More – Thousands
of Pieces.

To schedule an auction, please call Hilco Industrial at 1-877-37-HILCO (44526)

OVER 35 OFFICES THROUGHOUT NORTH, CENTRAL & SOUTH AMERICA, EUROPE, MIDDLE EAST, ASIA, AUSTRALIA

Partial Listing Only, Please Visit Our Website

www.hilcoind.com
For Complete Lot Catalog
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terms of sale

An 18% buyer's premium will be charged on all assets.
The buyer’s premium will be reduced to 16% for payments
made by means of cash, cashier’s check, company check
(with bank letter of guarantee) or wire transfer within 48
hours of sale close. everything will be sold online to the
highest bidder for cash, in accordance with the
Auctioneer’s customary “Terms of Sale”, copies of which
will be posted online. All items will be sold “as is, whereis” without any warranties, expressed or implied. Although
obtained from sources deemed reliable, the Auctioneer
makes no warranty or guarantee to the accuracy of the
information herein contained. bidders are encouraged to
thoroughly inspect the items on which they intend to bid
prior to sale. Absolutely no items will be removed until the
day after the conclusion of the sale and payment is made
in full. Subject to additions, deletions and prior sale. For
updated information, please visit our website at
www.hilcoind.com for any date, sale process, terms and
conditions and list of available assets.
payment: ALL PURcHASeS MUST be PAid in FULL on
THe dAY oF THe AUcTion. if you intend to pay by wire
transfer, we will accept payment the day after the sale onLY
iF a deposit of 25% of total purchases is made on the day of
the sale. contact our office for wire transfer instructions. only
cash, wire transfer or certified check, payable to Hilco
industrial will be accepted. company checks payable to Hilco
industrial will be accepted only if accompanied by a bank letter of guarantee, (see sample letter below). All sales are subject to sales tax. Purchasers claiming exemptions from taxes
must provide proof satisfactory to the Auctioneer of their entitlement to claim such exemptions.

sample Bank letter

(bank name) unconditionally guarantees payment
to Hilco industrial from (company name). This
guarantee will be valid for purchases made at the Auction of
Powerwave Technologies on March 7-13, 2014.
Follow
Us on:

三零六号至三一一号货品拍卖开始结束时间：三月十三日〈星期四〉正午十二时 ICT (UTC+7)

春武里府,泰国
HILCO Industrial is a division of Hilco Global • Headquarters 5 Revere Drive, Ste. 206 • Northbrook, IL 60062 • All rights reserved
Printed in USA • POW2721 • IL License #444.000215 • Please visit our website at www.hilcoind.com to review our complete terms and conditions.
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