
  

SoundRacer utvecklades av uppfinnaren Kenneth Palmestål som även skapat IQtherm, det energibesparande 
styrsystemet för elvärme som utsågs till vinnare av NUTEKs teknikupphandling 1996. Det nya företaget 
etablerades hösten 2008 med en grupp privata finansiärer och verksamheten bedrivs än så länge inom 
inkubatorn Brewhouse Innovation. 
SoundRacer är internationellt patentsökt och varumärkesskyddad. 
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SoundRacer skapar sportbilsljud i miljöbilen 
Motorentusiaster i hela världen njuter av att lyssna till vrålet från den 
högvarviga motorn i en exotisk italiensk sportbil eller det kraftfulla mullret från 
en stor amerikansk V8.  
Den svenska uppfinningen SoundRacer ger alla möjlighet till denna njutning i 
den egna bilen och lanseras denna vecka med en världspremiär på den 
legendariska racertävlingen Le Mans 24-timmarslopp i Frankrike. 

Göteborgsföretaget SoundRacer AB har väckt stor uppmärksamhet med sin nya produkt med samma namn. 
Detta efter att uppfinnaren Kenneth Palmestål bland annat vunnit affärsidétävlingen My Mission 2008 och 
skapat stort intresse på CES mässan i Las Vegas i januari 2009. Nu inleds en global lansering och redan nästa 
vecka finns produkten ute i Skandinavien genom en stor kedja av teknikbutiker. 

Tänk att du startar upp din tysta miljöbil (dock inte el- och hybridbilar ännu) och kupén fylls med det häftiga 
ljudet från en kraftfull V8. Lägg in ettan, dra iväg och din körupplevelse får dig att le stort. Under hela körcykeln 
– acceleration, växling, motorbromsning och tomgång – är ljudet så övertygande att du får känslan av att köra 
en riktig supersportbil. 

Produkten är egentligen en vanlig FM-sändare, en sådan som man stoppar i cigarettändaruttaget och kopplar 
till sin MP3-spelare för att lyssna på sin favoritmusik i bilstereon. Det nya är en specialprogrammerad krets som 
kan känna av motorns varvtal och spela upp äkta motorljud som alternativ till musiken.  

En riktigt kul pryl: Ingen installation, ingen trimning – det är bara att plugga in, vrida upp volymen på bilstereon 
och njuta! Visserligen lite dyrare än en vanlig FM-sändare men oändligt mycket billigare och miljövänligare än 
riktiga supersportbilar. 

Två modeller finns, en mullrig V8 och en högvarvig V10. 

Mer information, video, ljud och bilder finns på www.soundracer.se 

  

Kontaktpersoner: 

Kenneth Palmestål, VD 
+46706-906090 
kenneth@soundracer.se  

Tony Hammarlund, Marknad 
+46735-338824 
tony@soundracer.se  

 Adress: Åvägen 24, 412 51  GÖTEBORG 
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