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Cattron verstevigd met de acquisitie van Tyro Remotes zijn positie in de wereldwijde markt, waarmee 

het de uitgebreide portefeuille van draadloze afstandsbedieningen en noodstopoplossingen uitbreidt. 

Tyro, gevestigd in Almelo, Nederland, en opgericht in 1995, is gespecialiseerd in de ontwikkeling van 

radiografische afstandsbedieningen en draadloze noodstoppen voor industriële toepassingen.  

Tyro voegt een solide klantenbasis toe in heel Europa, en breidt daarmee de wereldwijde 

aanwezigheid van Cattron uit. De uitgebreide ervaring van Cattron en Tyro op het gebied van 

veiligheidsgerelateerde en complexe automatiseringsoplossingen versterkt het productassortiment van 

beide bedrijven. Tevens stelt dit het gecombineerde bedrijf in staat een breder scala aan toepassingen 

te ondersteunen.      

"De diversiteit van Tyro-producten verrijkt het portfolio van Cattron, terwijl Tyro's klanten ook toegang 

krijgen tot Cattron's uitgebreide assortiment van intelligente besturingsoplossingen," zegt Ryan 

Wooten, CEO. "De combinatie van Tyro en Cattron versnelt ons vermogen om nieuwe klanten en 

toepassingen in heel Europa te bedienen met toonaangevende technologie."  

"De toegang tot Cattron's diverse portfolio van draadloze systeem oplossingen zal ons helpen extra 

waarde te creëren voor onze klanten", zegt Henk van der Meij, CEO van Tyro. "Bovendien stelt het 

gevestigde wereldwijde netwerk van Cattron ons in staat om het Tyro-portfolio in nieuwe markten en 

regio's te introduceren."  

Tyro Remotes blijft een onafhankelijk bedrijf binnen de Cattron Groep. Dit betekent dat het bedrijf en 

het merk Tyro Remotes, evenals alle relevante activiteiten (verkoop, service, R&D, productie, etc.) nog 

steeds vanuit de bekende locaties zullen worden geëxploiteerd. 

Meer informatie over de producten en diensten van Cattron is te vinden op cattron.com.  

 

  
 

 
 
Over Cattron 
Cattron is een toonaangevende leverancier van intelligente controleoplossingen voor bedrijfskritische 
toepassingen over de hele wereld. Het portfolio van het bedrijf omvat draadloze afstandsbediening en 
noodstopproducten voor materiaaltransporttoepassingen, afstandsbediening voor locomotieven en 
cloud-gebaseerde monitoring- en controleoplossingen voor motoren, pompen, generatoren en 
afvalwatersystemen. 
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