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Kundanpassade lösningar
och flexibel produktion
Tykoflex AB är ett modernt verkstadsföretag med egen produktutveckling, försäljningskontor och
produktionsanläggning i Tyresö strax söder om Stockholm. Här tillverkar vi under egna varumärken främst
högkvalitativa kapslingar för skarvning och terminering av optokablar i luft, mark och hav. Vi har sedan
mer än 60 år också tillverkat kopplingselement för rörsystem och bevattningsanläggningar.
Att jobba nära våra kunder löper som en röd tråd genom vår verksamhet. Metoder för att smidigt ta fram
funktionella och fältmässiga prototyper är basen för en gemensam och framgångsrik produktutveckling.
Förutom egen tillverkning har vi ett brett sortiment av agenturprodukter vilket innebär att vi kan erbjuda,
totallösningar vid omfattande projekt, och snabba korrekta leveranser.

Välkommen till din lokala bank i Tyresö
handelsbanken.se/tyresö
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”Tykoflex är en del
av den moderna
tekniken”
I år har vi tillfälle att blicka bakåt på bolagets 60-åriga
historia. Jag fascineras över hur mycket som har hänt sedan
1958 och samtidigt har vi genom alla dessa år stått stadigt i
vår övertygelse om att tillverka kvalitetsprodukter.
Att vi alltid har satt kvaliteten främst när det gäller våra
produkter har varit ett koncept som har lönat sig i längden.
Våra kunder sätter stort värde på de låga livscykelkostnader
som det innebär och tillsammans kan vi bygga långsiktigt
hållbara lösningar.
I en omvärld som utvecklas i en allt snabbare takt är det
spännande att vi får vara en del av att möjliggöra den
fiberutbyggnad som ligger till grund för vårt moderna
sätt att leva. Allt större behov av trådlös uppkoppling
ställer än högre krav på fibernäten. Här ser vi fortsatt
stora möjligheter att bidra med våra befintliga och nya
produkter.
Tillsammans med våra engagerade och kompetenta
medarbetare hjälps vi åt varje dag för att det ska vara
enkelt att vara kund hos oss. Att vara en attraktiv
arbetsgivare är helt avgörande för att vi ska kunna fortsätta
skapa värde och vara framgångsrika.
Det är med stor glädje och stolthet som vi i år firar vårt
jubileum tillsammans med våra kunder, leverantörer och
medarbetare.
EMELIE ÖRJES, VD
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GoZee appen gör broschyren levande
Utforska broschyren med GoZee-appen på en smartphone eller surfplatta och hitta 360° panorama, fotogallerier,
cinemagrafier, direktåtkomst till webben och snap-videos via augmented reality.

GoZee: hur du kommer igång på 30 sekunder
1. Gå till App Store eller Google Play, skriv in ”GoZee” i sökfältet
och ladda ner appen till din smartphone eller surfplatta.

360º panorama

Fotogalleri

2. Öppna appen och använd den på sidorna med
GoZee-ikonen.

Cinemagraf

Webb-ikon

Snap video
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En verksamhet som bygger
på värdefulla erfarenheter
Från 1964 sommarjobbade jag på det företag som idag är vårt familjeföretag. Där fick jag möjlighet att
utföra många olika arbetsuppgifter bland annat lackering, galvanisering, svarvning och svetsning. När
jag började som säljare på 70-talet var vi dotterbolag till den danska pumptillverkaren A/S De Smithske,
en intensiv period med stora leveranser till Försvaret och bevattningssektorn. Efter ett par år som
försäljningschef blev jag VD och 1981 fick vi möjlighet att förvärva bolaget som då tog namnet Tykoflex.
Genom åren har vi haft ett mycket brett och varierat produktsortiment, men under senare år har
vi koncentrerat verksamheten med telecom, snabbkopplingar och industriprodukter, som våra
framtidsområden.
Alla mina barn är efter många år i verksamheten nu också aktiva ledare och delägare i Tykoflex.
Tillsammans med en bra organisation, kunnig och kompetent personal, ändamålsenliga lokaler och en
modern produktionsanläggning ger det mig mycket glädje och en stor tillförsikt inför framtiden.
ANDERS ÖRJES, DELÄGARE OCH TIDIGARE VD

1974-1976

I mitten på 70-talet upplever vi tre
rekordtorra somrar samtidigt som ny
lantbruksbevattningsteknik introduceras.
Den största delen av bolagets
försäljning var under den här perioden
bevattningssystem.

1958

Ursprungligen hette vårt företag RK
Verkstäder och grundades av estländaren
Willy Öun i en villakällare i Trollbäcken.
Från början tillverkade företaget
huvudsakligen plaströrskopplingar.

1977

1961

Vår snabbkoppling M42 hade redan funnits
under flera år, men det här året patenterade vi
säkerhetsspärranordningen. Snabbkoppling
M42 blir under den här perioden en viktig
komponent i Försvarets system för mobila
bensinstationer i fält. Snabbkopplingen blir
också en viktig komponent i våra kompletta
system för bevattning till lantbruk, timmer och
grönytor. I slutet av 1960-talet blir vi dotterbolag
till A/S De Smithske från Aalborg, som tillverkar
pumpar för drivmedel till Försvaret.

1977 flyttar vi till nybyggda lokaler på
Radiovägen i Tyresö. Ett minskat behov av
bevattning gör att vi utvecklar en kapsling
för Telecom baserad på vår snabbkoppling
M42. Televerket tyckte om våra kapslingar
som sedan vidareutvecklats till ett brett
sortiment med speciell design för alla
typer av fiberskarvning och terminering.

2018

Vår ambition och målsättning inför
framtiden är att fortsätta vara en
attraktiv leverantör till våra kunder,
med produkter av god kvalitet, pålitlig
funktion och låga livscykelkostnader.

1981

Förhandlingarna med A/S De Smithske är
klara och ett nytt bolag bildas i Sverige.
Företagsnamnet blir Tykoflex AB som betyder
Tyresö kopplingselement och flexibilitet.
Metallslang och kompensatorer blir nya
produkter i vårt sortiment. Vi expanderar
verksamheten och etablerar samarbete med
bl.a. Volvo, Alfa Laval och Evac.

2005-2010

År 2005 blåste 75 miljoner kbm skog
(en svensk årsavverkning) ner i stormen
Gudrun. Vi levererade då bevattning
för tillfälliga timmerterminaler vilka
motsvarade en areal på cirka 370
fotbollsplaner. Telecom är nu vårt största
produktområde och vi arbetar aktivt med
att renodla vår verksamhet.

1986

Det här året innebär ett genombrott
för vårt Telecomsortiment, då vi blir
huvudleverantör av kapslingar för optiska
fibrer till dåvarande Televerket.

2000

För att kunna möta våra kunders krav på
bra produkter, snabba leveranser och hög
servicenivå har vi hela tiden strävat efter
att förbättra våra produktionsmetoder.
Bland annat utökade vi vår verksamhet
med en ny monteringshall för Telecom.

1993

Våra produktionsresurser utökas och vi får
en egen avdelning för CNC-styrd svarvning.
Under de närmaste åren utvecklar vi för
Försvarets räkning ett nytt flygtankningsaggregat för Viggen och JAS 39 Gripen. Under
den här perioden utvecklas även Seaflex, vår
kapsling för skarvning av fiberkablar som
förläggs på havets botten. År 1997 blev vi
certifierade enligt ISO 9001.
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2015

Tykoflex är ett helägt familjeföretag
och under det här året blir alla barnen
aktiva delägare.
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Ett nära samarbete
genom hela processen
Vi är en komplett partner och har kompetens och resurser att ta fram lösningar som håller hela vägen till
slutkund. Med konstruktionsavdelning, verktygstillverkning och en flexibel modern maskinpark kan vi
rationellt och effektivt tillverka nya produkter i både stora och små serier.
Vi för en kontinuerlig dialog med våra kunder från idé till godkännande av slutprodukt. Vår yrkesskickliga
personal tar fram nya produktprototyper direkt från idéskiss. Utvärdering i provningsfasen resulterar i
produktritningar och övrig teknisk dokumentation.
Vårt nära samarbete mellan olika avdelningar ger oss förutsättningar för hög kvalitet med god flexibilitet
genom hela processen.

Livsmedelsförpackningar - Medicintekniska detaljer
(och många kassetthus till Tykoﬂex)

www.artaplast.se
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www.lundgrenssverige.se

VÅR PERSONLIGARE SAMARBETSPARTER
FÖR FORDON

info@olofssonbil.se

Se mer på www.olofssonbil.se
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En produktion med
resurser som gör skillnad
Vårt mål har under alla år varit att kontinuerligt utveckla vår verksamhet för att uppnå en rationell och
effektiv produktion med bibehållen flexibilitet.
Vår kompetenta konstruktionsavdelning tar fram digitala 3D modeller och vid behov tillverkar vi
även prototyper. Vi jobbar tillsammans med kunden genom hela processen och kan därför erbjuda
kostnadseffektiva lösningar.
Vi har lång erfarenhet inom djupdragning, svetsning och skärande bearbetning. Vi svetsar såväl tunnplåt
som grövre konstruktioner och i vår moderna svetsutrustning har vi bland annat svetsmetoder som Mig,
Tig, halvautomat och robotsvetsning. Merparten av vår produktion är koncentrerad till stål, rostfritt och
aluminium.
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Vi utför byggentreprenader i samverkan med Tykoflex sedan 1999
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Montering och effektiv logistik
På vår flexibla monteringsavdelning sker montage av produktdetaljer från djupdragning, skärande
bearbetning och svets. Dessa detaljer monteras till kompletta produkter och maskinenheter av vår
kunniga monteringspersonal.
Vår kontrollavdelning utför noggrann kontroll av både inkommande gods och utgående produkter för
att säkra god kvalitet på alla våra leveranser. Färdiga produkter kan ofta levereras med korta ledtider
eftersom montering sker från mellanlagrade produktdetaljer som passar till flera olika modellvarianter.
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Box 614, 135 26 Tyresö
Besöksadress: Radiovägen 29
Tel: 08 505 949 00
info@tykoflex.se
www.tykoflex.se
facebook.com/tykoflexab
instagram.com/tykoflex
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