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TRIGGO - VARIABLE GEOMETRY ELECTRIC URBAN VEHICLE 

 
Streszczenie: Triggo to innowacyjny dwuosobowy pojazd miejski łączący zalety jednośladu w zakresie 

mobilności i ekonomii użytkowania z zaletami samochodu osobowego w zakresie bezpieczeństwa czynnego  

i biernego oraz komfortu użytkowania. Dzięki zastosowaniu opatentowanej konstrukcji podwozia o zmiennej 

geometrii pojazd Triggo zajmuje taką samą ilość przestrzeni parkingowej, jak przeciętny motocykl.  

W natężonym ruchu miejskim i przy ograniczonych prędkościach może poruszać się jak jednoślad. Przy 

złożonym zawieszeniu jego szerokość nie przekracza 92 cm. Jest wtedy węższy od wielu motocykli. Kiedy 

miejsca na drodze jest pod dostatkiem, jego zawieszenie rozstawia się na szerokość typową dla niewielkiego 

samochodu, co pozwala poruszać się stabilnie przy większych prędkościach. Dodatkową zaletą Triggo jest 

zdolność do parkowania prostopadle do krawężnika. Pozwala to wygodnie zaparkować Triggo pomiędzy 

samochodami oddalonymi od siebie o zaledwie 140 cm. Zdecydowanie ułatwia to znalezienie miejsca do 

parkowania w zatłoczonej przestrzeni miejskiej. Triggo uzyskał przyznaną już ochronę patentową w krajach 

Europy, Ameryki Północnej i Azji południowo-wschodniej. Niska masa własna i wyposażenie w napęd 

elektryczny oznaczają, że Triggo to pojazd ekologiczny. 
 

Abstract: Triggo is an innovative two-passenger urban transportation mean combining the high mobility and 

economy advantages of a two wheeler, with active and passive safety features as well as comforts typical of a 

passenger car. Thanks to its patented variable geometry suspension design, „Triggo” requires amount of 

parking space similar to an average motorcycle. In dense urban traffic, at limited speed, it may also operate 

similar to a two wheeler. With its suspension retracted, the overall width of the vehicle is then limited to just 

92 cm, which makes it more narrow compared to many motorcycles. Once the road space becomes more freely 

available, its extends suspension to a width typical of small passenger cars, thus providing the stability 

necessary for high speed operation. Triggo’s additional advantage is its ability to park perpendicular to the 

curb. This allows to conveniently park the vehicle between cars separated by just 140 cm, making finding a 

parking slot in the crowded metropolitan space radically easier. Triggo has already been granted patent 

protection on the main European, North American and South-East Asian markets. Its low weight and electric 

drive make Triggo an Eco-friendly vehicle. 
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1. Wstęp 

Mikrosamochód Triggo należy do nowej gene-

racji pojazdów miejskich. Został stworzony  

z zamiarem połączenia w jednym rozwiązaniu 

zalet mobilności i efektywności przestrzennej 

jednośladów z walorami bezpieczeństwa i kom-

fortu typowymi dla samochodów. Swoje zalety 

pojazd zawdzięcza nowatorskiej konstrukcji, 

która została opatentowana na największych 

rynkach motoryzacyjnych świata.  

 

2. Opis pojazdu 

Triggo jest czterokołowym pojazdem o posiada-

jącym dwuosobową, zamkniętą kabinę wypo-

sażoną w czynniki bezpieczeństwa biernego, 

takie jak klatka i pasy bezpieczeństwa czy 

wzmocnienia boczne. Zamknięta konstrukcja 

kabiny w układzie „tandem” izoluje kierowcę  

i pasażera od czynników atmosferycznych.  

W tym samym czasie w ruchu miejskim pojazd 

zajmuje podobną ilość miejsca, co miejski jed-

noślad i około jednej piątej przestrzeni parkin-

gowej koniecznej dla typowego samochodu. 

Dzięki niewielkiej masie własnej pojazd prze-

wyższa samochody w dziedzinie efektywności 

energetycznej, a zastosowany napęd elektry-

czny dodatkowo zmniejsza jego uciążliwość dla 

środowiska.  
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Kluczem do osiągnięcia opisanych powyżej za-

let jest innowacyjny układ podwozia, wyposa-

żony w przednią oś o zmiennej geometrii. Umo-

żliwia on wprowadzenie dwóch zasadniczych 

konfiguracji pojazdu: "Manewrowej" i "Drogo-

wej". Ta pierwsza przeznaczona jest do poru-

szania się z prędkościami nie większymi niż  

25 km/h oraz do parkowania. W tej konfiguracji 

przednie zawieszenie jest „złożone” w ten spo-

sób, że przednie koła zbliżone są maksymalnie 

do kadłuba pojazdu i cofnięte względem nad-

wozia. Całkowita szerokość pojazdu wynosi 

wtedy 92 cm, jest zatem znacznie mniejsza od 

przeciętnego samochodu o klasycznej konstru-

kcji i mniejsza niż w przypadku wielu dos-

tępnych na rynku motocykli. Przy tej szerokości 

i całkowitej długości 260 cm, ilość przestrzeni 

parkingowej zajmowanej przez mikrosamochód 

Triggo w konfiguracji „manewrowej" jest prze-

szło czterokrotnie mniejsza niż przeciętnego 

samochodu. Pojazd jest również zdolny do 

parkowania prostopadłego. Ustawiony przodem 

do krawężnika, zajmuje nie więcej niż 210 cm 

szerokości jezdni – a zatem o 10 – 20 cm mniej 

niż wymagają stosowane na świecie standardy. 

Badania dowodzą, że dostępność przestrzeni  

o takich wymiarach może być nawet czter-

dziestokrotnie większa niż „pełnowymiaro-

wych” miejsc parkingowych dla samochodów.  

Wyniki badań prowadzonych przez IBM wska-

zują, że przeciętny czas poszukiwania miejsca 

parkingowego w godzinach szczytu może  

w głównych metropoliach świata wynosić na-

wet 20 min. Zgodnie z tymi samymi badaniami 

samochody poszukujące parkingu mogą stano-

wić nawet 30% wszystkich pojazdów w ruchu 

miejskim. Według badań London Transport Au-

thority, korzystanie z jednośladów może skrócić 

czas przejazdu przez miasto o od 30% do 45%. 

W tym samym czasie typowy poziom zajętości 

samochodów w ruchu miejskim wynosi w zale-

żności od źródła od 1,16 do 1,24 osoby na sa-

mochód. 

Wobec powyższych danych zastąpienie w ruchu 

miejskim jak największej ilości pełnowymia-

rowych samochodów, pojazdami zdolnymi łą-

czyć praktyczność i uniwersalność małego auta 

miejskiego z mobilnością i niewielkimi wyma-

ganiami przestrzennymi skutera czy motocykla, 

ma cały szereg istotnych wskazań.  

W najwęższym ujęciu przynosi ono szereg 

korzyści jego bezpośrednim użytkownikom. 

Skumulowana oszczędność czasów przejazdu  

i poszukiwań miejsc do parkowania może wy-

nosić nawet 150 – 160 h w skali roku w poró-

wnaniu do poruszania się samochodem. Oczy-

wiście fakt posiadania do dyspozycji zamk-

niętej kabiny powoduje, że w krajach umiar-

kowanego klimatu nie tylko można realizować 

te oszczędności przez cały rok, ale również za-

oszczędzić dodatkowy czas i uciążliwości zwią-

zane z np. koniecznością zmiany odzieży och-

ronnej po dojeździe do pracy. 

W szerszym ujęciu, korzyści z substytucji pe-

łnowymiarowych samochodów przez miejskie 

pojazdy nowej generacji dotyczą ogółu miesz-

kańców. Każdy taki pojazd zastępujący samo-

chód „uwalnia” do czterech nowych miejsc par-

kingowych dla pojazdów swojej klasy. Teo-

retycznie oznaczałoby to, że 80% przestrzeni 

obecnie zajmowanej przez parkingi mogłoby 

zmienić przeznaczenie, stając się na przykład 

obszarem zieleni miejskiej. Jest to oczywiście 

obraz mocno wyidealizowany i zapewne trudny 

do osiągnięcia w przewidywalnym czasie, ale 

nawet oszczędność rzędu 15% oznaczałaby  

w realiach miasta takiego jak Warszawa, uwol-

nienie bez mała 100 ha cennej przestrzeni miej-

skiej. 

Kolejna oczywista korzyść społeczna związana 

jest ze zmniejszeniem zatorów drogowych. Po-

dobnie jak jednoślady, dzięki możliwości zmie-

szczenia się (w pełnej zgodzie z obowiązują-

cymi przepisami prawa o ruchu drogowym!) 

pomiędzy rzędami stojących w korku samocho-

dów, pojazdy nowej generacji, zdolne są do po-

większenia o aż do 50% przepustowości 

większości miejskich arterii dwupasmowych. 

Zależnie od konkretnej lokalizacji przepusto-

wość ulic o jednym paśmie w kierunku ruchu 

może wzrosnąć nawet bardziej. 

Oczywiście większość przytoczonych powyżej 

danych przemawia sama przez siebie. Zapewne 

z tego powodu prace nad pojazdami, które 

łączyłyby pewne cechy samochodu i jednośladu 

trwają od wielu lat. Powstał w ich wyniku sze-

reg projektów zarówno studyjnych, jak i osta-

tecznie wdrożonych do produkcji. Należy 

wśród nich wymienić pojazdy, takie jak BMW 

C1, Carver, Piaggio MP3, Toyota iRoad, Rena-

ult Twizzy, czy dawniej Messerschmitt KR. 

Skala inwestycji czynionych w tym obszarze 

przez poważnych graczy motoryzacyjnych jest 

skądinąd ważnym potwierdzeniem wagi od 

wielu lat przykładanej przez przemysł do ob-

szaru mobilności miejskiej. 

Wspomniane pojazdy spotkały się z różnym 

przyjęciem – od rynkowej porażki BMW do 
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spektakularnego sukcesu Piaggio. Mimo po-

czynionych starań jak dotąd trudno jednak mó-

wić o przełomie. Klasyczne samochody domi-

nują w ruchu miejskim i na parkingach, a sku-

tery i motocykle używane są chętnie przez pa-

sjonatów lub mieszkańców łagodnych stref kli-

matycznych. Nie pojawił się jak dotąd pojazd 

skutecznie łączący zalety obu głównych ka-

tegorii. 

Koncepcja pojazdu o zmiennej geometrii po-

jawiła się około 2010 roku. Jest pomysłem czy-

sto polskim, rozwijanym przez polski zespół  

i wspieranym przez rodzimy kapitał. W chwili 

pisania tego artykułu – w kwietniu 2017 roku – 

istnieją już dwa działające modele-prototypy 

„proof-of-the-concept” pojazdu, powstałe we 

współpracy z Przemysłowym Instytutem Moto-

ryzacji. Patenty na jego konstrukcję zostały 

przyznane w krajach, takich jak USA, Japonia, 

Korea, Wielka Brytania, Francja, Włochy, Nie-

mcy oraz oczywiście Polska. Przebieg prac  

i osiągnięte rezultaty wsparte przyznaną och-

roną patentową pozwalają ufać w międzynaro-

dowy sukces tego polskiego, radykalnie inno-

wacyjnego produktu. 

 

 

 

 

 

 

3. Wnioski  

Mikrosamochód Triggo to pojazd:  

- łączący zalety motocykla i samochodu, który 

może rozwiązać problemy transportu w zatło-

czonych miastach, 

- ze względu na elektryczny napęd i efekty-

wność energetyczną jest przyjazny dla środo-

wiska naturalnego, 

- jego konstrukcja jest objęta międzynarodową 

ochroną patentową, stanowi zatem innowację  

w skali międzynarodowej. 

4. Informacje dodatkowe 

Pojazd triggo jest realizowany w ramach proje-

ktu  „Triggo – miejski środek transportu o wy-

sokiej mobilności i napędzie elektrycznym” 

(umowa o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-

00-1843/15, finansowanego z Programu Opera-

cyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020,  

w ramach Priorytetu I: Wsparcie prowadzenia 

prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 

1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziała-

nie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwo-

jowe realizowane przez przedsiębiorstwa. Pro-

jekt współfinansowany przez Unię Europejską 

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego. 
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